
Metai XXII, Dienraščio XIVPavienio Numerio Kaina 4c

ALAB. TEISMAS ĮSAKE NUŽUDYTI NEKALTUS Z-nis NEGRUS JAUNUOLIUS

IlLctllUb VcUbLIJOJ. J. 1IY jJClMdlgVJJ V OllA IllCLlJj Delčių
planuojama vario manoma, kad prie būdavo- L ‘

atpigo 
tęsiasi 
kad li- 

gautį jos.
Dirbs Tūkstančiai Darbi-

Tik pabaigoje šių metų

Į

Telephone, Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., šeštadieni s, Kovo (March) 26, 1932

i

k

,i
X'
♦

KRISLAI
Marguojame Pirmyn.
Kalkime Geležį, kol Karš

ta.
Jauni Kovotojai.
Jaunųjų Komunistų Lyga

Rašo ^Komunistas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien. Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o I ši almėsite 
Pasauli!

' -------------------

New Haven, Conn., iki- šiol 
neturėjome nė vieno lietuvio 
Komunistij Partijoje. Kovo 20 
d. buvo surengtos prakalbos ir 
masinis lietuvių susirinkimas. 
Susirinkimas buvo skaitlingas. 
Labai geras nuošimtis publikos 
susidėjo iš darbininkų, kurie iki į 

šiol nelankydavo mūsų susirin-1 
kimų. Svarbu tas, kad pabai- 
PartijVistolotero^^šTdrau- Paduoda Savo Kraują, kad 
gai bei draugės. Vadinasi, New GdlČtU Gyventi 
Havenas tapo uždėtas ant ko
munistinio žemlapio. Yra gali
mybių daugiau partijai narių BROOKLYN. — Blood- 
gauti. Nauja lietuvių komunis- Donor agentūra paskelbė, 
tų frakcija privalo greitoj atei- kad jau ir kraujas 

šiuo laiku, kuomet 
bedarbė. Paskelbus, 

jgoniams reikalinga 
.žmogaus kraujo, tai ant 
i kiekvieno pareikalavimo at-

tyj susirinkti, išsirinkti sekre
torių, kuris susirašinėtą su' 
Centro Biuru ir stengtis dau-1 
giau lietuvių darbininkų įtrauk-; 
ti į partiją.

Kasyklų apielinkėje irgi da-' siliepia po 300 vyrų, kurie 
rome progresą, štai Pittstone nori parduoti savo kraują, 
nesenai turėjome^ partijoj tik j Pirmiau už pantę kraūjo 

. mokėdavo po $50, o dabar 
11 jau moka tik po $35. Tu- 

' Wesdlas Mixon, kraujo pardavė-
nieko neturėjome, | jas, šiuo krizio metu ir gy- 

raportuoja draugai, vena ligoninėj, nes negali

Būdavo ja Milžinišką Variui Gaminti 
Fabriką Sovietą Sąjungoje

Šimtai Miršta Badu 
Amerikoje

vieną narį, šiandien, draugai' 
sako, jau turime 13 narių. Ply- 
mouthe turėjome irgi viena ar 
du, šiandien turime 11. 
Wyominge i 
šiandien, i________  ___
gauname septynis jaunuolius ilkitaip padaryti pragyveni- 
Jaunuiu Komunistų Lygą. 1

Wilkes-Barriuose irgi padi-;m^‘
dinome narių skaičių. Tai, ži- i « •• ' n« v«
noma, nedideli laimėjimai. Bet 390011113 OlUIlCld UV1 Ui" j 
tai neginčijamas partijiniu j • •• J > •• n • -i--- jt — r --------  ------ -c-

spėkų augimas. Be to, pastebi- i Y1Z1I3S Arnu os Prie taiga turės pradėti gamin- 
mas draugų veiklumo padidėji- 1 J U; ino/i
mas.

MASKVA.— Didžiausia dirbtuvei šiaurinėj dalyje 
pasaulyje vario išdirbystė Balkaš ežerĄ Kazakstan 
bus pabudavota, netoli Cen-1 krašte, prie Cėntralinės Azi- 
tralinės Azijos, Sovietų Są
jungoj. Dabar didžiausia 
vario gaminimo įstaiga yra 
Amerikoj, vadinama Ana
conda, Montanos valstijoj

Naujai
išdirbystė pagamins 75 nuo- jimo šio milžino dirbs apie 
šimčius daugiau, negu Ana-i50,000 darbininkų.
conda pagamina. Vadinasi, 
pralenks ir Jungtines Vals
tijas. Apie tą planą prane
šė V. L Ivanovas, sunkios 
pramonės komisariato na
rys. Įtaisymas šios milži
niškos dirbtuvės kainuos 

j apie pusę biliono rublių. Įs-
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i icuuu uni vę mjl u/uvujl ’

j ti produktus 1934 metais.
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dinsis Balkaš-Stroi. Skiria-
Sovietų Sąjungos Sienos Šita milžiniška įstaiga

TOKYO.— Japonija jau ----- .— .—.v:Kasyklų apielinkėje gražus j -----j- .y^'7 • ęor non non ' V
skaičius lietuviu jaunuolių stovi į atvirai paskelbė, kad jinai ma apie <>zo,uuu,uuu supir i-

~ > i ruošia dirvą Mandžuriją ko- mui mašinų užsienyje. Vie-labai arti prie Komunistų Par-. 
tijos. Visą eilė jų greitu laiku 
bus įtraukti į Jaunuolių Komu
nistu Lygą. Keletas jaunų dau-IIIOVII £>}C4>» ikVIVUUO JCVU11U UClU — 1 • •» • • • • • • •

gų įstojo tiesiai į Komunistų dar dvi divizijas aimijos į

Jonizuoti japonais ir kad už- ta Paskirta šiai milžiniškai 
tikrinti sau galią, siunčia !

. Gi se
kančiais metais prie Balkaš- 
Stroi galės dirbti apie 65, 
000 darbininkų.

Ši milžiniška įstaiga ga-' 
mins včirio f 
000 tonų. Padaryti tokį 
daugį vario, neskaitant ki
tų metalų, tai reikalinga iš
kasti aįie 34,000,000 tonų 
rūdos. Nė viena dirbtuvė 
pasaulyje nepagamina tiek 
daug vario, kaip kad mano
ma pagaminti šioj naujo 
pasaulio pabudavotoj milži
niškoj dirbtuvėj.

WASHINGTON.— Kong
reso narys Connery pareiš
kė savo kalboje, kad “šim
tai amerikonų miršta ba
du.” Tai kalba ne agitato
rių, bet, Massachusetts val
stijos kongresmano. Jisai 
sako, kad “kūnai randama 
numirusių badu žmonių jų

i kambariuose.” Gi 
;Mass. valstijos gubernato
rius Ely pareiškė, kad “nė
ra 'bado Amerikoj.”

Km. Partija Sveikina 
'ES,!;0 Si!d- LĄmterjsu 50 Meti-

nėmis Sukaktuvėmis

Partiją.

Jaunųjų kovotojų mums re 
kia. Turime prisipažinti, kad

Mandžuriją. Ši armija tai- PRUSEIKOS LEITENANTAS ATSISAKO 
gą ir slopinimui darbininkų ; STRE1KU0T KARTU SU MAINIERIA1S 
masių, kurios kyla prieš Ja-; ą ; 

mes vis neįvertiname jaunųjųlijos imperialistus Man-1 
Aorninm Izn nv‘frani7Ovnmn nrn-' i •/ xdarbininku organizavimo pro
blemos. Mūsų partijos draugai 
ir partijos simpatikai neretai 
nededa jokių pastangų, kad sa
vo dukteris ir sūnus paakstinus 
įstoti į Jaunųjų Komunistų Ly
gą. Paleidžia juos į svietą ant 
savo valios ir visai nesirūpina 
įkalbėti jiems, jog jiems vieta 
revoliucinėse proletariato orga
nizacijose. Tėvų įtaka šiame at
sitikime daug reikštų.

ši bedarbė radikalizuoja ne 
tik senesnius darbininkus, bet 
jaunuolius taip pat. Pamatytu
mėte, kaip energingai mainie
riai jaunuoliai laikosi streiko 
lauke. Pamatytumėte, kaip ko
vingai jie pikietuoja. Jaunuolia: 
šiandien yra mainierių pikiete 
nugarkaulis. Jie yra drąsiausi 
ir nebijo “prikišti pirštus” prie 
skebų.

Nebe tokia Amerikos darbi
ninkų klasė, kokia buvo du me
tai affcal. Komunistams simpa

 

tija padidėjus. Godžiai klausosi 
apie 
mą. Į . _ 
katalikų|darbininkų. Jie prade

 

da interesuotis savo klasės rei

 

kalais. A^kis juos verčia. Jeigu 

 

rriūsų propaganda nepasiekė ji 

 

iki šiolei, lai alkis artina juor 
prie mūsų. Išnaudokime šit? 
progą. Sąlygos mums prielan-4 
kios. Kalkime geležį, kol ji kar
šta. Budavokime revoliucines 

. spėkas. Traukime lietuvius dar-j 
bininkus į Komunistų Partiją. /

ūsų revoliucinę progra- 
psų susirinkimus ateina

Areštavo Nefirą Senelį, kad 
V Jis Negali Dirbti

NEWARK, N. J.— Neg- 
* ras, kuris gimė dar vergu, 

birželio 4, 1824 metais, da
bar jau esąs 107 metų, ta
po areštuotas už “nelegali” 
ubagavimą. šitas senelis 
jau negali darbo* dirbti del 
senatvės, tai turėjo maldau
ti aukų, bet policija ir jį 
areštavo už “nelegalį” uba- 

v gavimą.

'4

.. . , WILKES-BARRE, Pa.— vadintis “komunistais,” ku-
ZKh’i°daviniai rodo kad Jau beveik dvi savaitės pra- rie ir šiandien nesigėdina

’ itnr- '.io, kaip tūkstančiai kieto- kritikuoti Komunistų Parti-Japonija jau padarė sutar- J°> Kaip tuKstanciai Kieto- . .
tį su Austrija, Vengrija ir Šios anglies maimerių strei- Ja> p nemokanti pasiek
Čekoslovakija, kad ir iš va- kuoja. Eilinių Narių Korni-
karu būtų galima pulti So-’totas ii komunistai deda vi- ( Tąsa .5-tfim pusi.) 
vietų Sąjungą. Francija sas pastangas, kad šį strei- —:------------
skolina Lenkijai $8,000,000,; M pavertus į tikrą mainie- Pnpclrarinp IJpinniK-
kad pastaroji galėtų baigti;™! kovą už darbininkų rei- 
statyti strateginius gelžke- ^Mus. Bandoma sumobih- 
lius puolimui darbininkų zuoti visas progresyviskas 
valstybės. Taip mhnoma su- j spėkas, idant išplėšus strei- 
darytLdu karo frontu prieš :^° vadovybę iš klaidingų

Prieškarinė Demons
tracija Rumunijoje

Sovietų Sąjungą.

72 Mėty Senis dar 
Tėvu Tapo

| WINDSOR, Ont.— Frank 
Winter, 72 metų senis, bet 
jisai dar liko tėvu. Jo mo
teris susilaukė 9 svarų kū
dikį. Kuomet senis, padavė 
savo naujai gimusį kūdikį į 
užrašus, tai tuo pačiu sykiu 
pats pareikalavo, kad jam 
butų,duodama senatvės pen
sija. ’ 1 ■ ’ ' ■ ! : '

Maloney rankų, kuris ren
giasi streiką parduoti ang- 

•lies baronams. Mainieriai 
susiduria su valdžios tero
ru ir jau ne vienam teko 
lazdų. Teroras bjaurus ir 
kruvinas.

Visi lietuviai komunistai 
randasi kovos lauke, dar
buojasi. Simpatikai taip 
pat. Musų draugai darbuo
jasi pasiryžusiai.

Bet ką veikia renegatų 
suvedžioti ‘' žmonės, kurie 

1 dar. ir< šiandien .nesigedina

Merginos Dirba už Badavimo Algas; Jos Turi 
Organizuotis ir Kovoti

BOSTON, Mass.— Kapi
talistinė , spauda paskelbė, 
kad ‘ Amerikoj moterys f ,ir 
merginos badauja. Prane
ša, kad Fall River ir New 
Bedford audinyčiose mergi
nos ir moterys uždirba tik 
po 2-3 dolerius į savaitę.

Bet, kad pagerinti tą pa
dėtį, tai ta panelė, kuri .pa? 
stebėjo tą nelaimingą gyve
nimą moterų ir merginų, at
sišaukia tik į “geras širdis” 
fabrikantų, kurie kraūjasi 
sau pelnus iš nedamokamų

BUCHAREST. — Šian
dien yra daugiau davinių 
apie demonstraciją, kuri 
įvyko Rumunijoj. Demon
stracijoj dalyvavo Komunis
tų Partija ir masės darbi
ninkų ir studentų. Demon
stracija tęsėsi antradienį ir 
trečiadienį, nepaisant, kad 
policija stengėsi ją sulaiky
ti- .'

' Susirėmimai su policija 
kilo del darbininkų protes
to prieš Rumunijos planuo
jamą įstatymą,1 kad sustip
rinti armiją. Tam tikslui 
parlamente norima pravesti 
kareivių rekrutavimo įsta
tymas.- Tam pasipriešinti 
buvo suruošta demonstraci-darbininkių. Panelė Cham- 

bers kreipiasi į valstijos po-, J°s- Demonstracijai vadova* 
nūs, kad tie pasigailėtų dar-*vo Rumunijos Komunistų 
bininkių, bet kad ir tie pa- Partija. / ; , •
tys ponai yra pelnagrobiai.

Darbininkės turi organi
zuotis audimo pramonėje į 
Nacionalę Audėjų Uniją ir 
kovoti prieš tas nepakenčia
mas sąlygas, šitas kapita
listinės spaudos pranešimas 
yra geras atsakymas ir 
tiems gubernatoriams, ku
rie pareiškė Hooveriui, kad 
Amerikoj darbininkai neba
dauja. : ■

Studentai-' ir darbininkai 
numaršavo prie parlamento 
rūmų per policijos galvas. 
Pranešimai sako, kad lan
gai senato namo buvo iš
daužyti, sumušta vienas se
natorius ir apie 4 policistai 
nugabenti į ligoninę. Tai 
reiškia, kad darbininkai ir 
studentai 
mo prieš 
mus.

parodo karingu- 
karo prisirengi-

TIK MASINIS VEIKIMAS GAL IŠGELBĖT 
NEKALTUS JAUNUOLIUS NUO MIRTIES
Nekaltų Jaunuolių Nužudymui Paskirta Gegužės 13 Diena; 

Darbininkai Tur Ruoši Protestus ir Demonstracijas Jų 
Gelbėjimui; TDA. Bando Perkelt Bylą į Federalj Teismą

Draugas I. Amteris šiuo 
talpu sulaukia 50-tų meti
nių gimtuvių. Jį sveikina 
A'merikos Komunistų Parti
ja, kaip karingą, veiklų dar
buotoją ir vadą darbininkų 
ir Partijos. Tai geriausias 
sveikinimas revoliucionie
riui, bųris savo gyvenimą 
aukoja darbininkų klasei ir

Draugas I. Amteris stojo 
j socialistų partiją 1902 me
tais ir visą laiką veikė ma
sėse. Jisai perėjo į Komunis 
tų Partiją, joje veikė ir or
ganizavo. JKomunistų Par
tijoj draugas Amteris vedė 
ir veda griežtą kovą su lo- 
ristais, kenoniečiais ir da-

MONTGOMERY, Ala. — gumentų, kad negrai darbi- 
Vyriausias valstijos teismas. 

’patvarkė, kad nekaltai nu
teisti 7 negrai jaunuoliai 
būtų užmušti elektros kė
dėje gegužės 13 dieną. Jau 
metai laiko praėjo, kaip šie 
nekalti Scottsboro jaunuo
liai buvo suimti ir nuteisti 
nekaltai neva už išgėdinimą 
dviejų baltveidžių merginų.
Kovą už Jaunuolių Laisvę

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas gina nekaltų 
negrų jaunuolių likimą teis
me ir ragina darbininkų
mases protestuoti prieš lin- 14 metų, 
čiavimo teismą. T.D.A. pa
davė reikalavimą, kad 7 
jaunuolių byla būtų perkel
ta ir išnaujo nagrinėjama 
augščiausiame teisme Jung
tinių Valstijų.

Nuosprendis buvo pa
skelbtas po dviejų mėnesių, 
kuomet įvyko išklausymas 
kaltinamųjų advokatų ar-

ninkai būtų paliuosuoti. 
Sausio 21 dieną Tarpt. Dar
bininkų Apsigynimo advo
katai, Gen. George W. 
Chamlee, Joseph Brodsky, 
Irving Schwab ir kiti, rei
kalavo, kad byla būtų iš- 
nauio perkratinėta ir jau
nuoliai būtų išteisinti.

Reikia Siųsti Protestai-
Alabamos teismas tik jau

niausiam, Eugene Williams, 
suteikė naują teismą. Mat, 
šitas jaunuolis dar laike pir
mojo “teismo” neturėjo nė

Kapitalistinė valdžia pa
laiko neteisingą nuosprendį, 
kad laikyti negrus darbinin
kus pavergime ir kad juos 
išskirti iš baltųjų. Kapitali
stinei klasei rūpi palaikyti 
linčiavimo įstatymas. Dar
bininkai turi griežtai kovo
ti prieš tą nekaltų darbinin
kų žudymą.

MAINIERIAI TUR BUDĖT, NES MALO
NEY RENGIAS STREIKĄ PARDUOTI

Anglies 'baronų spaudos
bartiniais lovestoniečiais.! pranašavimas, kad greitu 
Jisai padeda ir mūsų kovai | Jap<u maįnierįai sugrįš at-
prieš pruseikinius renega- ga| į darba, nesipildo. Buvo 
tu s.

stovi streiko priešakyje ir 
kuriems pavyko visos eilės 
unijos lokalų mašiną pasi
gauti į savo rankas. Jie į 
streiką žiūri tik kaipo į 
įrankį, kad išsikovoti sau 
vietas senosios unijos dist- 
rikto viršūnėse. Delei to 
Maloney pasiryžęs užvesti 
derybas su Boylanu ir strei
ką parduoti.

Boylanas yra atviras 
streiklaužys. Jis yra Jcfhn 
Lewiso bernas ir visa savo 
energija jisai darbuojasi de
lei anglies baronų. Jis tai 
daro atvirai.

Mainieriai daugumoje pa-

skelbiama, kad su pereitu 
Lai būna pavyzdis iš pirmadieniu streiko likimas 

bus išspręstas. Bet niekas 
neišsisprendė. Streikas dar 
prasiplėtė — prasiplėtė' ne
paisant streiko vadovybės 
nesistengimo streiką pra
plėsti, nepaisant to, kad Ma
loney ir jo pasekėjai neor
ganizuoja sistemačiai pikie- 
to. O tas tik parodo mai
nierių kovos galimybes. Tas 
tik parodo, kad maineriai i 
yra pasiryžę kovoti ir lai
mėti.

< Bet eilinių ipainierių ko- kaipo parda-
. "v' .. ir lira loc nom.c aialrn Korvingumą varžo streiko va- - . .. .

Idai, kurių priešakyje stovi!"?0 Maloney įtakos jie te- 
™ i 7 v.*7J , hera nenasihuosave. Sta:

draugo Amterio kiekvienam 
komunistui ir darbininkui. 
Mes sveikiname draugą Am- 
terį ir linkime jam energin
gai veikti ir kovoti del dar
bininkų klasės laimėjimo.

Fordas Paleidžia 
Daugiau Darbininkų

ŪETROIT, Mich.— Tero
ras plečiasi Dearborne ir 
Detroite. Policija kasdieną 
areštuoja daugiau darbinin
kų už dalinimą; lapelių ir 
platinimą “Daily Workerio.” 
Kovo 23 dieną tik iš vieno 
departmento paleista 27 
darbininkai tik todėl, kad 
jie buvo simpatingi Komu- 
jiistų Partijai ir kovojo už 
savo reikalus.

Policija terorizuoja Ven
grų svetainės prižiūrėtoją, 
kur laikoma masiniai mi
tingai protestui prieš tero
rą.

vingumą varžo streiko va- viką. Tas jiems aišku. Bet

Maloney. Jau rašiau, kad LWr». nepasiliuosavę. štai 
šitas1 paukštis tik riebios įul . d^zia-usia ne ai™e-Lio vin. iicmiuo T_ . . . . ..
vietos senojoj unijoj trokšta Komunistų ir visų revohu;.

• 1 - J J cinių mamierių darbas turi
but tame, kad numaskuoti 
Maloney ir jo kliką. Boyla-

ir’ už ją kovoja. Štai ką pa
skelbė buržuazinė spauda:

“Raportuota, kad Thomas nas ir Maloney susiuostys, 
Maloney, vienas iš streiko paregėsite. Mainieriai bus 
vadų, yra pasirengęs prade- parduoti anglies baronams, 
ti derybas delei skirtumų, jeigu jie šioje kovoje nepa- 
jeigu pirmus žingsnius delei ims streiko vadelių į savo 
to padarytų Pirmo Distrik- rankas. O paimti streiko 
to viršininkai” (Boylanas ir vadeles į savo rankas jie ga- 
jo reakcinė klika). Betgi lėtų per Eilinius Streiko 
Pirmo Distrikto viršininkai, Komitetus. Tik dalis loka- 
girdi, “nieko bendro su lų tokius komitetus išrinko.girdi, “nieko bendro

XX UlvvVDblU MA 1U0 LVA V . • • • j — 1 » 1

Vienok darbininkai lai- streikieriais neturės, kol jie Didžiumoje streike stovin
tys susirinkimus. Visų dar- nesl|Sl!š i darb?-

Visa tai‘patvirtina viską,bininkų yra pareiga daly
vauti šiuose masiniuose mi-* ką mes sakėme prieš Malo- 
tinguose. ney ir jo šalininkus, kurie

S

*4

čių lokalų pilnai tebeviešpa
tauja Maloney žmonės, ku
rie nedaleidžia eilinių narių

( Tąsa 5-tam pusi.)
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Fordo, Meliono ■ irAkelių1 kl-į 
tų multi-hiilionieiąų ( toji tų ' J 
galima gęrįąusių įyvenimjų i J . ? 
aprūpinti: njįlidnusIbėdartių ! Ti
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KIETOSIOS ANGLIES MAINIERIŲ KOVA 
IR REAKCINIU VADU IŠDAVYSTE

Dabartinis kietosios anglies mainierių streikas mokina 
darbininkus daug svarbių lekcijų. - Viena iš tų bus, tai 
eilinių mainierių kovingumas. Jeigu iki įšiolei kietosios 

. anglies distriktuose streikas dar perą visuotinas, tai tik 
ačiū šio streiko netikusiai vadovybei. Antra, ačiu senoi 
sios United Mine Workers ūnųos pardavikams vadams, 
kurie dieną ir naktį dirba, kad sulaikyti mainierius nuo 
kovos lauko. Valdžia pardavikų pusėj. Atsiųsti valsti
jos kazokai teroro pagelba stengiasi sulaikyti streiką nuo 
plėtimosi. S

Nežiūrint tų visų keblumų, tūkstančiai mainierių strei
kuoja. Tūkstančius mainierių būtų galima tuoj aus iš
vesti į streiką, jeigu streiko priešakyje nestovėtų Malo
ney grupe. Jai pavyko suvedžioti daugumą mainierių, 
kurie yra nusistatę prieš,senuosius viršininkus. Jai pa
vyko pasigauti daugumą skundo komitete, kuris šį strei
ką iššaukė. Eilinių Narių Komiteto idėjos prigyja ir vis 
daugiau mainierių priinaą jojo programa, © visoj eilėje 
lokalų jau išrinkti eilinių narių komitetai. Tačiaus Ma
loney ir jo klika desperatiškai stengiasi neprisileisti eil- 
nų narių prie vadovybės. I

Kovo 22 d. New Yorko 
k apitalistiniai laikraščiai 
kaipo labai svarbią žinią 
paskelbė, kad vienas iš 
stambiausių Amerikos val
donų, Wall Streeto finansi
nis diktatorius, J/ P. Mor
gan, milioųams badaujančių 
bedarbių atliks “puikų da
lyką”—rant , ryįųjąus vakare 
vjsai šaliai; pasakys prakal-

laujančių. Bet aš turiu pri
minti jums, kad daugelis 
žmonių yra perdaug išdi
dūs ir narsūs, kad atidengti 
savo trūkumus labdarin
goms organizacijoms arba 
valstijos ar miestų pa
šalpos (įstaigoms.; . Tie žmo
nės skursta ramiai, dažnai 
jie skursta i iki tol, kol tėvai 

----------------------- vaikai la'baii suserga. Bet 
bą apie New Yorko kapita-1 dešimčiai1 ar daugiau bloko 
listų > organizacijos “Emer- gelbėtojų' darbuoj'ahtis; aš 
gency Unemployment ‘ Re- ėšu tikras,! kad'toš sėhriynoš
listų > organizacijos

liėf’ Committee”-; sugalvotą 
naują’skymą neva šelpimui 
bedarbių, apie taip vadina
mą “

bus atrastos, ir tas prives 
prie ąųteikimp greitos pa-

ir jų šeiųiyųas.j į. f 4 , < 
Už tai ĄmęrįkosjkoVingįieį- 

ji, klasiniai 'sąmoningi dkrį-. 
bininkai sako Amerikos 
darbininkams: Bedarbiai, 
organizuokimės į bedarbių 
tarybas; dirbantieji ir be-

..f e. ; .ų_ _
;Tur; būt niekuomet' pir

miau taip aįškikiįjr ątvirai 
nebuvo galimą ; mątyti, S jog 
kapitalistų ! klasė, įjoš vaL 
džia ir visokios rūšies kri- 
minąlistai-banditai eina iš
vien. Dabar ta traicė nusiė- 

imę ličyną, ir pasirodė svie--pasipinigaut.

tas pats.,
Buržuazinė spauda pa

skelbė, kad Amerikos impe
rializmo tarnas, pagarsėjęs 
aviatorius - lakūnas Lind- 
berghas ir jo pati; savo pa
rašais įgaliavo tulus bahdi-

BANDITAI
! 1 ’ M i —‘L.! f I A

negalima suprast: ar tiktai 
tas vaikas prapuolė, ąr tik
tai nesąmonė paleistą ko
kiais nors kitokiais sumeti
mais. O gal, kokia nors 
banditų šaika įr pasigavo 
tą vaiką, kad iš kitos šaikos

darbiai, riškim.čs į, savo blo-Į tui, kad jie visi vienas ir 
kų komitetus, jungkime sa- 
Vo spėkas; budavokime re-, 
voliucines darbo unijas po 
Darbo Unijų Vienybės Ly- 
,gos vadovybe; mobilizuoki
me savo spėkas ir kovokime 
pę ĮComunistų Partijčs va-

- . šalpos.,.. ; i' j
blokų-pagelbos vajjL . “Mes pasiekėme tą laips- 

Kapitalįstinįąi^ laikraščiai nį, kur valldžių pagelba ar- 
šaukėj “Tasai finapsierius-ba pavienių dovanos, nežiū- j 
sulaužys tylėjimo, paprotį ir kaip gausios nebūtų,1 
rytoj- kalbės 15 minutų pebjnėra pakankamą palengvi- 
radio ■ visai išaliai.” j nimui padėties, kuri ant mū-

Kokis tai1 “didelis” irisų užėjo. Todėl mes visi 
“svarbus” dal-bas! Kokiuo į turijne atlikti savo dalį, 
tai “geraširdžiu” virto po-i Blokų-pagelba yra geras su-, 
nas Morganas, pūvančios į manymas—-jis apima ėjimą 
kapitalistinės sistemos pilio-! pas 1 kiekvieną—pas tuos, 
rius, kurio interesus ginanti j kurie turi mažai, ir pas 
žmogžudžiai šaudo streikie-1 tuos, kurie turi daug.. 
rius Kentucky. . j Taip, ponui Morganui la-
• Na, ir ant rytojaus ponas į bai patinka tas sumanymas. ! 

Šis streikas parodo, kūip darbininkai negali pasitikėti Morganas atliko tą “svar-; Patinka jis visiems stam-, 
tokio bu” darbą. ' Įbiems kapitalistams, nes ta

' Milionai bedarbiu badau- ikatapanija t'ai yra nadjas 
ja oiiiivcti ubuvoucixiCxvi jJmulkmimas darbininkų abel- 

. moterų ir vaikų darbininkų I nai’ mulkinimas . bedarbių.
- klasės laipsniškai miršta;^svarbiausia, tai tuo

dovybe, pidant, privertus ka-Lus surast ju prapuolusį 
pitalistų klasė suteikti tuo-1 vaiką. ‘ i' ’ 1
jautinę tinkarųą . pašalpą, Buržuaziniai laikraščiai 
įvesti bedarbių apdraudą, praneša, kad tuos banditus 
sutrumpinti darbo valau- Lindberghui rekomendavo 
das, mokėti didesnį atlygini- policijos viršininkas ir kiti 
mą už darbą. . ,. . j ----- - 

/ Klasiniai sąmoningi dar-!
bininkai taipgi sako Ameri
kos darbininkams, kad dar
bininkų klasė ir iškovojus iš 
kapitalistų klasės tam tik
ras koncesijas nepagerins 
tinkamai savo būvio patol, 
pakol nepanaikins kapitalis
tinės sistemos, kuri yra 
priežastis bedarbės, skurdo 
ir bado.

J

taip vadinamiems apgavingiems “progresyviams” 
typo, kaip Maloney. Tiems elementams darbininkų rei
kalai nerūpi. Jie priešingi seniesims vadams tik todėl, 
kad jie nori gauti vietas unijoje. Jie neturi programos. 
Jie iššaukė streiką ne tam, kad laimėti ką nors mainie- 
riams, kad nugalėti anglies baronus, bet tam, kad pri
versti senuosius vadus pasitraukti iš vietų ir' užleisti del 
Maloney, Shuster ir kitų. Nelaimė mainierių tame, kad 
jie to Maloney skymo nemato.

Ką Reiškia Tas Reikalavimas
4 x 1 ' . . i i r

Šio streiko vadai pastatė reikalavimą, kad darbas tar
pe visų mainierių būtų padalintas lygiai. Daleiskime, 
kad tas būtų laimėta. Tas tik reikštų, kad visi mainie
riai turėtų faktinai badauti. Ir dabar, kurie dirba, tedir
ba kelias dienas. Darbo daugiau neatsirastų. Visa kri- 
zio našta butų suversta ant pačių mainierių. Maloney 
tatai žino. Jis iškėlė šį reikalavimą tik su tuo tikslu, 
kad pasigauti savo pusėn bedarbius mainierius. Jam tas 
pavyko. Gi jam nesvarbu, kad šis reikalavimas pada
lina irtainierius. Daug mainierių neeina į streiką, nes jie 
mano, kad jiems bus sumažintas darbas, jeigu streikas 
bus laimėtas. Tai užtvaras, kuris kenkia streiko plėti- 
muisi. Daug mainierių sulaiko nuo stojimo į kovą.

/ Eilinių Narių Komiteto Reikalavimai
Eilinių Narių Komiteto reikalavimai tikrai naudingi 

mainieriams. Yra du pamatiniai reikalavimai. Vienas, 
' kad kiekvienam mainieriui būtų užtikrinta mažiausia 

trys dienos į savaitę darbo, kad uždarytos nuo seniau 
kasyklos butų atidarytos. Antras reikalavimas, tai kad 
kasyklų savininkai mokėtų kiekvienam bedarbiui ma
žiausią $7 savaitėje pašalpos, tai yra, tiems mainieriams, ’ 
kurie net atidarius kasyklas, negalės gauti darbo delei 
racionalizacijos kasyklose, delei įvedimo mašinų ir^page- 
rinimų. Juk tie mainieriai bedarbiai negali badauti. Vi
sų mainierių pareiga kovoti už pašalpą tiems bedar-

| biams, ?
Vadinasi, Eilinių Narių Komiteto reikalavimai aprū- 

pina visų mainierių opiausius reikalus. Bėt Maloney ir jo def'jie“ skursta badauja

riaušių .demagogiją, kad neleisti lokalų naridms susipa-
l žinti su tais reikalavimais. ųs į0S priežasties. 1 Jiš( sa*

ja. ' Šimtai tūkstančių vyrų, Smulkinimas darbininkų abel-

badu; šimtai ir tūkstančiai 
kaip šunys bastosi išmėtyti 
iš namų, kenčia < šaltį, serga; 
šimtai peršalusių ir; išbadė
jusių bedarbių krinta ' gat
vėse' kasdieną; šimtai įiusi- 
:žudo, nebegalėdhmi pakęšti 
skurdo ir1 vargo, ’ūlr ta tra
gedija tęsiasi diena iŠ die
nos, ne tik tęsiasi, bet dar 
didėja, vien tik del to, kad 
šioj šalyj visko perdaug; pri
gaminta ir milionai darbi
ninkų išmesta iš darbo, vien 
tik todėl, kad .veik visą• ša
lies turtą (90 nuošimčių vi
so šalies turto), ką darbi
ninkai savo sunkiu darbu 
sutveria, turi savo rankose 
tokie parazitai, kaip Morga
nas, Rockefeleris, Fordas, 
Melionas ir kiti.

Na, ir štai, kuomet šalyj 
milionai darbo žmonių su 
šeimynomis badauja . ir 
skursta, tai auksu, deiman
tu ir kitokiomis brangeny
bėmis išpuoštam palociuj 
gyvendamas, 231 
Ave., New York, 
nio vakare kalba 
ponas Morganas.

Ką jis sako? '
Jis pripažįšta/ kad yra 

daug skurstančių, kad jiems 
reikalinga pašalpa. Bet ko

jis nepasakof Įr kaipgi są-

Madison 
trečiadie- 
per radio

i

i

I

Ife
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. i Ką Turi Daryti Lietuviai Mainieriai
Visų mainierių pareiga streikuoti. Dvejojimo negali 

būti. Visų pareiga agituoti kasyklose, kad mainieriai 
eitų į streiką. Antra, jų pareiga stoti už Eilinių Narių 
Komiteto programą ir reikalavimus. Jie turi reikalauti, 
kad lokaluose būtų išrinkti eilinių narių streiko komite
tai. Trecia, jų pareiga eiti pikiętuoti. Daugelis išėję j 
streiką to nedaro. Tas labai peiktina. Pikietas reikalin
gas. Be pikieto kdva nebus laimėta.

Toliaus lietuviai mainieriai privalo atmesti Maloney 
ir jo kliką ir reikalauti, kad streikas būtų vedamas pa
čių mainierių per eilinių narių komitetus. Tiktai tuo ke
liu Šis streikas bus paverstas į tikrą kovą. Tiktai eili
niai nariai sulaikys streiką nuo pardavimo. Visiems reL 
kia suprasti, kad Maloney, Shuster ir jų* kolegos prie pir
mos palankios progos parduos streiką, kaip jie pardavė 
du streiku praeityje. Mainieriai streiką turi imti į sa
vo rankas. Mainieriai patys turi rūpintis savo reika
lais. Remkite EILINIŲ NARIŲ KOMITETĄ IR JO
REIKALAVIMUS. A. B.

Sovietų Sąjungos 
Prekyba su Italija

Upton Sinclair savo kny
goj “Boston” labai puikiai 
apipasakoja apie milionie- 
rių banditų panašius dar
bus. Slaptos (valdžiai žįno- 
mosy kapitalistų šaikos Bos-: 
tone paslėpdavoviešbutyj 
•kur nors šėpoj- mergą, o< po 
•tam įvobinę kokį nors tur
čių į tuos kambarius ^atsiųs- 
da^o1 šavo' šnipus su kame
romis pavėiksluš traukti, 

i neva dėl laikraščių. Ir įbau
ginę turtuolį, jog paskelbs 
viešai jo slaptus meiliškus 
darbus, klupdavo iš jo ke
letą desėtkų tūkstančių do
lerių. Vienok, tie visi pur-, 
vini kapitalistinių banditų, 

" koman- i šnipų ir valdžios darbai ne
buvo skelbiami spaudoj, 
i Tiktai po nužudymo Sacco

rekomendavo

I valdininkai, įstatymų ir 
■tvarkos darytojai. Jų sura
šė minimi: pagarsėjęs Chi- 
cagos gengsterių “karalius” 
Al Capone ir New Yorko 
policijos komisiOnierius, ku
ris 6 kovo, 1929 m. ____
davo policiją skaldyt galvas 
bedarbiams New Yorke.

Ta visa viešų ‘j 
banditų ir gengsterių 

■da, per amžius čiulpė krau
ną ir prakaitą iš dirbančiųjų

Vėliausios žinios parodo, 
kad Italija su Sovietų . Są
junga darė nemažą biznį 
pereitais metais. Praeitais 
matais, už 8 mėnesius. Ita
lija pirko nuo Sovietų Są
jungos visokių reikmėnų už 
443,000,000 lirų (ameriko
niškais pinigais $22;150,-

ir slaptu Vanzetti, delei ko bąnkie- 
ban- r*ai’ valdžia/,gengsteriai ir 

juodžiausi kriniinalistai bu
vo susivieniję^ kad nuslo- 

Ku ir* baisiausiairbūdaiZ ■ “^udonąjį\\ pavojų, 
terorizavo Amerikos prole- lUpton Sinclair surankiojęs 
•fnriata ■ i nemažai faktų sutalpino i

Nužudymas Sacco ir Van- “Boston.”
zetti Bostone 5 metai tam Dabar tankiai telpa kapi- 
atgal, baltasai teroras prieš talistiniuose geltonlapiuose 
mainierius, Tom Mooney paveikslai iki dantų gink- 
kankinimas, pagaliaus Dear- luotos policijos ir 
bornp , skerdynės—tai vis j būriais jojanti ir važiuojan

ti iš vieno miestelio į kitą. 
Nors laikraščiai sako, kad 
tie ginkluoti būriai j ieško 
dingusio Lindbergho vaiko, 
vienok toms pasakoms ne- 
sihori"tikėt! Veikiausia tas 
viskas naudojama prieš ka
ringąjį proletariatą, vedan

j būdu manoma apiplėšti kuo- 
: plačiausias darbininkų ma
ses. t . Kapitąli^ai visokiais 
būdais bando suversti kri
vio naštą ant darbo masių 
I pečių, i ■: . ; ■ ■ ■. ■ >

Tuo būdu U’e.w' Yorko ka- 1 
pitalistūi Tnamy’ sūkelti mi- 
lipnus dolerių. Mat, yrą dar (jqq x Tuomi laiku Sovietų , _

Sąjungą pirko iš Italijos vi-|kratiją” ir tt. Bet klasių
šokių reikmenų už 173,000,- aštrėjančios, kovos eigoj Įtį kovą priešu algų khpojPy

šiek tiek dirbančių darbi
ninkų, kad ir už nukapotas 
algas. “Blokų veikėjai” da
rys spaudimą, kad iš kiek
vieno dirbančio gauti nors 
10 centų, o per daugumą, 
per milionus gyventojų, su
sidarys nemaža suma. Ka
pitalistai niekti būdu nema
no iš tos sumos teikti tin
kamą pašalpą badaujan
tiems bedarbiams; jie sako, 
kad jų tikslas yra už sukel
tus pinigus finansuoti dar
bą del 20,000 bedarbių šei
mynų galVų. —• Reiškia, už 
surinktus pinigus pastatyti 
bedarbius atlikti kapitalis
tams tam tikrus darbus. 
Kuomet taip masiniai bus 
renkami pinigai, tai pačiam 
Morganui ir kitiems kapita
listams nereikės rūpintis su
teikti didesnę sumą. Jie ga
lės trupinėlį kitą numesti, ir 
viskas bus gerai. ‘ Ųž .tai 
Morganas sako, jog tai 

•“puikus sumanymas.” „

borno , skerdynes—tai 
darbai kriminalio suokalbio 
tos. banditų-gengsterių sai
kus prięš darbininkų klasę. 

( . Per amžius darbininkams 
buvo ir yra kalama į galvas 
veidmainystės ir melagyš-’ 
tės apie “laisves”, “demo-

kazoku

(Apie $8,650,000) kasdien vis labiau nusimas- mus ir už bedarbių apdrMT- 
’ ’ - ’ ' ' - —' dą. Darbininkai privalo or

ganizuotis ir plėšt savo ko
vas prieš kapitalistų klasės 
terorą, o ne pasiduoti jų ap
gavystėms.

Dimas Benamis. 
III-21-1932 i

000 lirų.
Reiškia balansas pirklybos 
pasiliko naudai Sovietų Są
jungos.

Dabartiniu . laiku pirkly
bos sutartimi su Soviet, ne- 
kurie Italijos industrialistat 
nelabai užganėdinti. Esą, 
duodama perdaug finansi
nio kredito ir kitų pirklybos 
palengvinimų. Bet Sovietų 
Sąjungos pirklybos delegaci
ja nurodo, jog Italija perka 
vien tik aliejų, bet kitų reik
menų, kaip tai medžio, ja
vų ir kitų reikmenų, neper
ka. Taipgi Italijos indus-

kuoja save tą augštos civi
lizacijos banditų - gengste
rių saiką.

• Svietui nebuvo paskelbti 
faktai,. kodėl tas Lindber- 
ghų vaikas prapuolė. Kar
tais .iš laikraštinių žinių

Pittsburgh® ir Apielinkės Priešfašistinis
Komitetas Šaukia Konferenciją Balandžio 24

trialistai neparduoda .Sovie- gįau kovoti t i T IV

Netoli Pittsburgho per mai
nierių streiką užmušta Steve 
Zigaric ir Fillipovich. Dauge
lis areštuota ir ant ilgų metų 
į kalėjimą pasiųsta. Mes tu
rime delei to savo žodį tar^i.

Blownox kalėjime sėdi mai
nierių streiko vadai: Tom My- 
erscoųgh, Leo Tompson, Ste
lą Rasefske, Ed. Sherwood ir 
kiti.

Tom Mooney ir Bįllipgs ka
lėjime 'jau 15 mėtųVJ:- •’ •

Japonai išžudė virš 10,000 
visai neginkluotų 'civilių žmo
nių Chinijoj, daugiausia mo
terų ir vaikų darbininkų;

Svarbu todėl turėti skaitlin- 
iciją, kad geriau 
kaip vesti kovą 

i prieš fašizmą ,ir prieš karą, 
oiuv lelijų vci padaryta; Atsiminkite, kad konferęnęi- 

dhug areštų Kaune ir kitose ja bus nedėlioj, balandžio 24, 
vietose. ■ Areštuoti darbininkai Liet. Mokslo Draugijos svetai- 
pūdomi kalėjimuose ir kanki- nėj, 142 Orr St., Pittsburgh,

• • • 1* ♦ v 1 17 za I ) A, /"J 1 tin I ’t •V 1 ATI!

Gerb. Draugai ir Draugės!
Šita konferencija šaukiama 

išdirbimui planų, kaip sekmin- 
i prieš fašizmą 

Lietuvoje ir darbininkų per
sekiojimą Amerikoje. Todėl 
labai svarbu ,kad visos orga
nizacijos ir draugijos šioj kon
ferencijoj dalyvautų, prisiųs- 
damos bent po tris delegatus 
nuo kiekvienos organizacijos.

tų Sąjungai reikmenų, kol 
jų . valdžia negarantuoja 75 
procentus kredito už perka
mas prekes.

Dabartiniu ląiįw šenąto- 
rius: ir konstruktorius. Savo- 
ia-Marche.tte orlaivių Gio-,| Lietuvoj, fašistai nesiliauja

• • ............ ” •• - terorizavę darbininkus. Drg.
Ka^peraitis buvo ntifeištas mir
timi, bet ačiū dideliems pro
testams iš visų1 pasaulio kam
pų ' inifties J bausmė’ pakeista 
amžihU kalėjimu. -Mes turirpe 
reikalauti) kad d. iKašperaitis 
būtų paliuosuotas. ’ pasitaius,

šitio '• taiku vėl

Liet. Mokslo Draugijos svetai-
Į

Pa. Prasidės 1 vai. po pietų. 
P. ir Ą, Priešfaš. Kom. 
Sek r. A. K. Sliekiene.

■ l ............................  II I ■ ■> ■ "IH ■ !■■■ U

Teroras Lietuvoj Tęsiasi

~ r v x . ivanni Agnelli statodidelę
orlaivių dirbtuvę Maskvoj; 

-statytiMaskvoj, 
pradės statyti tokią" pat

kiti .kapitalistai^ keikia dar- 
bininkanls: 'naudingą > suma-i 
nyniųj -sumanymų; bedarbių °Oiopoly?(KS"
apdraUdos kapitalistų n-.^i Tokios ,dirbtuvčs jau| 

ir dabar “turi būt kolėktuo- manymą kongresui1 'patiekė i°Si 9 ^® B / 11
’ i sumomis ir rnūsinė bedarbių'dėlegačija, 

gruodžio 7'(L'( ‘ 1 ;
Prieš tą sūmdhym^ visu j

Mi,si ■Ra*i 
sumanymas paliečia kapita-!

ko, kad dek dabartinio skur
do išsibaigia “ valdiški ir pri!-.

1 • V 1 • t • « 4 f < XZ 1 • -rvatiški fondai’’ pašalpai. Na, valdžios iškąščiu.

jama mažomis : 
kaip galimą nuo' didžiausio 
skaičiaus žmonių?’

Jis toliau aiškina, kaip, 
tas kapitalistų vajus eis. 
Sako: “Kiekvienas blokas 
turi, arba turės, kuomet vi
sas planas bus įvykintas, sa-, 
vo bloko, pirmininką. Kiek
vienas blokas/turės mažiau
sia dešimts bloko pagelbi- 
ninkų. Jų užduotis bus ap
lankyti kiekvieną gyventoją 
bloke ir paprašyti aukų gel- 
bęjimūį skųrsįančįų....,f.

•“Aš žinau, kad tokiuose 
laikudse, kaip dabar, nesun
ku surasti pagelbos reika-

Tą su-1

listų pelnus. O kapitalistai 
nenori kiek sunkiau -paneš
ti krizio naštą; jie, nori, kaęi,t 
,Vi$ą; pąsiaukojųną atliktų 
darbininkų klase. v

Bet darbininkų klasė ma
to, kad valdančioji klasė' 
paskendus' turtuose.Klasi-' 
niai sąmonįngi ^^’bipįp^ai 
mato, kad, pavyzdžiui, tik 
du trečdalius turto paėmus 
nuo Morgano, Rockefellerio,

i J

Tokios dirbtuves jau

Amerikoj.
.•i

SHANGHAI.— Chinijoj, 
ypatingai tose vietose, kur 
yra suvaryti karo pabėgė
liai, plečiasi įvairios ligos. 
Df. AYu Lien-The sako, kad 
plinta raupų liga.’7 Ta liga 
platinasi daugiausia tose 
Viėtose, kur darbiniųkai ba
dauja. Yra labai daug žmo
nių, kurie valgo žieves ir ki
tus maistui netinkamus 
daiktus.

narni. Jie prašo mūsų pagel
bos.: > Turime jiems pagelbėti. 
pabuQSuoti,,,,visus .darbininkus I 
politinius kalinius.

>Amerikoj fašistinis teroras 
taipgi didėja. Kentucky mai-| 
nierių streike užmuštas, d. Kovo 10 d. krim. polic. su- 
Harry Simms, streiko vadas.į 
Taipgi daugelis areštuota ir 
Įėjimuose pūdoma. Yra kele
tas sumuštų., . . .

Detroite prie Fordo dirbtu
vės ket'uri darbininkai! užmuš
ta it virš 25 sužeista,kuorhet 
jie savo demonstracijoj parei
kalavo duonos. , Delei tokių 
skerdynių mes turime tarti sa
vo žodį.

ėmė 5 gimnazistus ir vieną 
praėjusiais metais baigusį 
gimnaziją.

Suimtieji esą įtarti kaip 
komunistai ir esą pas juos 
rasta komunistinės literatū
ros ; be ko'. kita—šapirogra
fuotas laikraštukas “Rau
doni
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Šis-Tas Iš Meno Kūrybos Akmenskaldis
Vos švisti pradės gelsvuojančios žaros, 
Aš stosiu prie darbo kasdienio, sunkaus,— 
Daužysiu, kilnosiu tuos akmenis, kietus, 
O daina visuomet pritardama gaus. ..

kia botagas, rankos ir kojos!
Rupus gyvenimas ir kitose fazėse. Kovos 

su kaimiečiais, kurie vadinami “mužikais.” 
Turguj, malūne—kautynės ^kazokų su kai
miečiais. Vienok, tai čia dar tik žaislas 
prieš patį karą.

Karo fronte liekasi sužeistas ?kazokas ii1 
šalę jo kaimietis. Tie, kurie pirma kovėsi—- 
dabar jau draugai, šimtai kazokų ir vals
tiečių ligoninėj. Čia jau kyla klausimas:

—Už ką mes Čia kenčiame?
—Keno reikalus giname?
Juk ir ta gražioji moteriškė, už kurią pir

miaus kovėsi patys tarpe savęs savęs, da
bar jau pateko pono komandierio auka. Tas 
jos “gražumą” geria, kuris tik įsakymus 
duoda, o pats neina karan. O tai kelia dar
bininkų sąjūdį. !

Čia geriausia gyvenimo lekcija. Kaimie-

Menininkų yra pareiga, kad 
mūsų kuopos, kaip tai: ALDLD, 
LDS., LDSA ir kitos, būtų pa
ragintos prisidėti prie šio va
jaus. Juk kiekviena kuopa ga
li bent kiek aukoti veikalų lei
dimui.

o-o-o-o
pereitos savaitės mes

Per šimtme-

rublių, trečia—8,000.
Jaunųjų Komunistų 

Opera.
metais nemanoma tie

Dovanas paT
‘Pravda” ir

kūriniai dar

Iš akmenio vieno daugybę darysiu, . 
Išklosiu, išliesiu jais tiesius plentus... 
Gi kūjo ir dainos .garsais visus kviesiu 
Kovoti su priešu savuosius bendrus ,

* Duos dovanas už geriausią operą ir bale- 
Ttą minėjimui 15—tų metinių sukaktuvių So
vietų Sąjungos įsikūrimo. Kas parašys tin
kamiausią operą—gaus 20,000 rublių dova
nų—tai pirma dovana. Antra dovana — 
12,000 
skelbė 
Grand

šiais
vaidinti, kuomet įvyks 15-tos sukaktuves. 
Tai ruošiama sekantiems matams. Tačiaus, 
ir šiais metais jau manoma turėti naujos kū
rybos, už kurią skiriama dovanos taip pat.

i Bet dovanos nesiūloma veltui. Iš kontes- 
tantų reikalaujama naujų muzikos formų ir 

j F išraiškų žmonijos keitimosi esamoj proletari- 
nė j diktatūroj.

Libretai ir muzika turi būt gaminama se
kančiomis temomis: (1) Socialistinė indust
rializacija. (2) Socialistinis atbudavojimas 
agrikultūros, klasių karas kaime, likvidaci
ja kūlokų ir kolektyvizacija. (3) Techniš
koji revoliucija ir kova už augščiausią tech
nikos laipsnį mieste ir kaime. (4) Socia
listinis darbas, pabrėžiant naują nusistaty
mą darbininkų link darbo. (5) Pakeitimas 
žmogaus gyvenimo ir jo apsišvietimas. (6) 
Jaunimas ir jo kovos socialistiniame fronte. 

^(7) Kultūrinis pagerinimas ir tautų klausi
mas sulig Lenino linijos. (8) Raudonoji Ar- 

rjnija ir šalies gynimas. (9) Sovietų Sąjun- 
fga, kaipo pasaulio proletariato brigadą. (10 
"istorija revoliucinių kovų, pradedant 1905 

metais iki dabartinių laikų.
Kas skaitys apie šias dovanas, tai matys, 

kad Sovietų Sąjunga nesilaiko įsikibus į se
ną meną. Čia mes matome, kad skiriama 
iovanos ir temos naujai kūrybai auklėti.

Į darbą juos kviesiu naikinti vergijos, 
Išgriaut, išdaužyti kankynių lizdus, 
Kad stotų į darbą galingos draugijos 
Už laisvą pasaulį; prieš bado skausmus!

Lig šiolei badavom, o turčiai turėjo;
Visko jiems pridirbom, naudojo jie mus! 
Nuo šiandien gana, nes gimstančio vėjo 
Bangose girdžiu TARPTAUTINĖS garsus!.

čiai ir kazokai pamato, kad jie visi' yra tik 
aukomis turtuolių. Kyla . kerštas, j Pasvei
kęs kazokas pradeda kovą pifieš savo poną.

Jisai išveža tą iponą “pavažinėti,” kuris 
jo pačią pirmiau “važinėjo.” , .

'—Milionai kenčia del tavęs, . tai dabar 
kentėk ir tu,—pareiškia kazokas savo po
nui.

—Na, ar gerai dabar tau!—kirsdamas 
botagu savo ponui, tarė kazokas Griša.

—Paleisk, dovanok!—šaukė ponas, bet 
nėra pasigailėjimo. Griša vanojo poną, ku
riam pirmiaus savo gyvybę buvo aukojęs.

Verta pagarbos Olga Preobraženskaja už 
šį kūrinėlį.
verta pamatyti, 
reikia 
nima. c.

Bėgiu 
gavome labai jnažai įplaukų. 
Aido Choro narė, d. O. Gudai
tienė, iš Detroit,—prisiuntė 15 
dol. Tai labai gera pradžia, šie 
pinigai, tai dar tik pirma įplau
ka už operetę “Alkis”.

Taip pat už veikalus ir dai
nas gavome ir iš Bostono, nuo 
Laisvės Choro—$5.50. Bet kur 
kiti mūsų chorai.? Pradėkite ju
dintis, draugai, pinigai labai ; 
reikalingi.

uz-

darbininkų solidarumas

praliejimas! — šaukia

vi-

mi-

trokšta taikos. Išsijudina
Papratę kraują lie-

Garsėja ir skleidžias pasaulio kraštuos 
Darbai proletarų ir garsas dainos! 
Kas žūti nenori vergijos nasruos, 
Tie viską su pjautuvais, kūjais nušluos!

Išauštančio ryto gelsvuojančios žaros 
Ir dausas ir žemę liepsnomis nulies!.. 
Visi, kas pramerkė akis, stos į kovą 
Ir kelią į laisvą pasaulį nuties!... 
1-III-1932 Palanta.

Gana Verkti, Aimanuoti!

O kiekvienam darbininkui jį 
Jei jau eiti į judžius, tai 

eiti pamatyti “Dono Kazokų” gyve-

Menininkas.

Raudonas Užrašas
(Vaizdelis)

buvo pirma rugpjūčio. Saulė, kaip ir

—o—
J

“Prosperity” (Gerbūvis) bus rodomas 
Maskvoj ir kitur, šitas' judis vaizduos Ame
rikos darbininkų gyvenimą ir šiuos krizio 
laikus, kuriuos dar Hooveris vadipa “gerlai- 
kiu” (prosperity).

Galima pasakyti, .kad IJglly.w.oode dar nė
ra tokio judžio pagaminta, kuris nušviestų 
dabartinį Amerikos gyvenimą. Veikale 
“Prosperity” vaizduojama kapitalistų pel
nai, kaip jie viską verčia ant darbininkų, 

i pagalinus darbininkų streikai, darbo unijų 
išdavikai vadai ir kiti panašūs dalykai Ame
rikos gyvenime.

—o—
Darbininkų organizacija Amerikoj ruošia 

judį apie Amerikos darbininkų gyvenimą 
1931 metais. Veikalas vadinsis “Wintei* 
1931.” Šitas judis taip pat parodys, kaip 

' i išgarsintoj Amerikoj darbininkai stovi be
duonių eilėse.

Judis bus daugiau dokumentas realaus gy
venimo, negu kad pasismaginimo pramoga. 
Darbininkų organizacijos veikimas judžių sri
tyje dar labai yra pradinis ir tiktai pradėtas 
vystyti. .Laukiama pirmų pasekmių.

Raudonosios Armijos judžių sekretorius 
pradėjo ruošti veikalą “Raudonasis Verdū- 
nas.” yeikalo turinys apima gynimą Stalin
grado laike piliečių karo.' Judis bus gata
vas iki minėjimo 15-tų sukaktuvių Spalio 
Revoliucijos.

Kam gi keikti, aimanuoti, 
Kad gyventi negerai ?

.Pažiūrėk patsai į save,
Ar viską gerai darai,
, Kad pagerint mūsų būvį,

Ar prisidedi prie tai,
Jei gyvenimo sunkumą
Ne tik jauti, ir matai?

Verksmų, keiksmų ir dejonių
Nieks neklauso—nėgirdės, į

Tik beširdiškas buržujus
Pasijuoks dar iš tavęs. :

Jų dorovė palaidota—
Svetima ji del trapų;
Jie gyvena pertekliuose
Ir nejaučia mūs kančių.

Milionai badą kenčia—
Mirties šmėkla prieš akis.
Darbininkų toks likimas, —
Kas jų vargus apsakys?

Bet mes vieną syk sakykim:
Taip gyventi jau gana!
Skriaudų jūroj, paskandinkim
Dykaduonius, tinginius.

Mūsų' siekis—idealas:
Skriaudžiamus organizuot, 
Ir tada į kovą stoti 
Darbo klasę išliuosuot

Iš po letenos veltėdžių,
Kurie engė amžiais mus, 
Kruviniausiai išnaudojo" 
Tėvus, brolius ir vaikus.

Mes sUkursim naują svietą
Be tituluotų ponų.
Džiaugsimės tad savo darbu 
Ir gyvent bus malonu.
6-2-32 Rl. Svyrūnėlis.
Toronto Ont.

Pro-Kultas.
J udžiai-Kalbiai-Drama

Mūsų Poetams

Paskutiniu laiku, kuomet mes daugiau ir 
daugiau einame į proletarinį veikimą ir meno 
srityje, pasirodo stoka revoliucinių dainų mū
sų solistams. Teko kalbėtis ir tartis su drau
gais muzikais apie tokį trūkumą mūsų me
ne. Bet pasirodo, kad nėra gana tinkamų ei
lių solo dainoms.

Mes kreipiame atydą mūsų poetų į Šį klau
simą. Draugai, bandykite parašyti tinkamų 

į eileraščių mūsų solistams. Muzikai, o ypa
tingai solistams taikomos eilės reikalinga ra
šyti daugiau lyriškai. Kita svarbi ypatybė, 

tt4ai neilgos eilės—tik kelių posmų.
f Labai tankiai pasitaiko, kad geros eilės ir 
tiktų solo dainai, bet būna perilgos. Trumpin
ti irgi negalima—gadina jų prasmę.

Be to, mūsų dainų ir poezijos išraiška, jau
smas, geriau, kad yra karingas, pilnas ener
gijos, kovos.
vimų.
ninku kančių, nes jos labai ryškios darbinin
kų kasdieniniame gyvenime. Tačiaus kovos 
motyvas turi imti viršų.

Kuo mažiausia verksmo, deja- 
Tiesa, negalime atsiskirti nuo darbi-

“Done Kazokai?’—šiuo tarpu Cameo Te- 
‘atre rodoma Sovietų Sąjungoj darytas ju- 
dis (kalbis)-—“Dono Kazokai/’ šis veika
las yra yienas iš gerųjų. ‘/Dpno Kazokų” 
direktorius yra moteris—pirmas jos vadovy
bėj veikalas.; Tai galima pasakyti, kad labai 
gerai pavykęs..

Technika šio veikalo, palyginant su kitais 
judžiais, yra gera. Veikalo turinys nėra pil
nai revoliucinis. Bet veikalas pats savaimi 
yra gyvenimo paveikslas, o pats gyvenimas 
yra pamoka kiekvienam darbininkui.

Pirmas vaizdas—Dono upė, jaučiai geria 
vandenį. Kazokai — karininkai. Caras 
jiems duodavo daugiau ir privilegijų. Kazo
kus labai gerai žino ir lietuviai darbininkai, 
kurie laike revoliucinių sukilimų dar gyveno 
Lietuvoj. Jie nagaikomis malšino sukilimą, 
kaip kam ir teko tų “nagaikų.”

Bet pats veikalas, tai ištisas kazokų gyve
nimas. ^Veikale yra ir meilės, bet tai “mei
lė,” kuri pasilaiko po botago prievarta.

Kazokai šaukiami manevruoti, o paskirus 
—į karą, Jie palieka savo šeimyną, mote-* 
ris ir vaikus. Bet grįžus iš manevrų lauko,, 

gražioji kazoko moteris jau myli kitą, čia vei-

Tai 
visuomet, kopė augštyn, tartum koks orato
rius, norėdamas užlipti kuoaugščiausia ir pa
sakyti didelei miniai ‘prakalbą. Ir vos tik 
saulei pasiekus augščiausią savo kelionės vie- 
vietą, šimtai tūkstančių įvarių signalų prane
šė pasauliui apie tai.

Signalų balsus išgirdę, veržėsi minios lauk 
iš tamsių dirbtuvių ir namų. Seni, jauni, vy
rai, moterys ir vaikai, — tartum visi nore-' 
darni saulės skaisčiųjų spindulėlių gražybė 
pasigerėti, kuomet ji užkopia ant savo “sos
to”. .

Kaip didieji taip dr mažieji miestai bei kai
mai vis tirščiau prisipildo. Mainų urvai tuš
tėja ir apie mainas pulkais marguoja suodi
ni Vėidai — yeidai darbininkų . ,

Ne vienos kokios tautos ar valstybės tautie- 
, čiai bei piliečiai apvaikščiojimui kokios nors 
valstybinės šventės ar pagerbimui kokio “did
vyrio”, bet viso pasaulio, visokių tautij, vi
sokių rasių darbininkų minios liejasi į vie
ną galingą darbininkų okeaną apvaikščiojimui 
savo tarptautinės darbininkų solidarumo 
šventės, pareiškimui pasaulio valdonams, kad 
mes esame jau ne svyruojančios nuo vėjo 
nendrės, ne alkani plėšrieji žvėrys, kurie 
drasko vieni kitus, bet pasaulio proletariatas, 
armija darbininkų klasės, kuri šiandieną pa
reikš galingą protestą prieš kapitalistinę tvar
ką ir kapitalistų rengimąsi darbininkų žudy
mui.

Saulė nesiskubino slinkti nuo savo “sosto”, 
tartum suprasdama, kad visų, kokios tik puo
šia žemės paviršių, gražybių budavotojai 
šiandien maršuoja gatvėmis. Rodos, jai no
rėjosi pažiūrėti- į tuos vabalėlius — darbi
ninkus, kurie pašvenčia visą gyvenimą tam
siose dirbtuvėse ir žemėje, jie neturi laiko 
pasigerėti saulės skaisčiaisiais spindulėliais. 
Jos spindulėliai švietė dar skaisčiau.

Kaskart vis didėjančios minios pradeda ne
rimti. Pasigirstą kalbėtojų ^balsai. Milionas 
balsų susilieja į vieną galingą, kaip audrą, 
balsą ir vėjo bangomis skrieja apie pasaulį. 
Galingas balsas pasiekia nesuskaitomas mi
nias darbininkų. Minios kas kart vis didė
ja...

, —šiandieną, pirmą’ kartą istorijoj, mes 
švenčiame per Šimtmečius pralieto kraujo su
kaktuves, —su aid i galingi balsai. i
; —šiandieną mes prisiminsime milionus mū
sų. brolių,^draugų, kuriuos ;beširdžiai, plėšrie
ji valdonai pačiame jų jaunystės žydėjime 
nuskynė.

Sukuria baisų praeities vaizdą. Milionai 
darbininkų paskersta visai bereikalingai, mi
lionai darbininkų padaryta amžinais invali
dais, kurie jau jokiu būdu nebegali pasidary
ti patys pragyvenimą, bet dar sunkenybė 
tapo šeimynoms. Upės kraujo pralieta, per 
šimtmečius laiko darbininkų pralietas prakai- .

tas, — perdėm sugriauta, su žemėmis sumai
šyta... . z

Miniose kyla baisus pyktis prieš valdančią
ją klasę, visokius popus, kunigus ir kapitalis
tus, kurie pralieto, kraujo kaltininkai.

—Už ką mes liejam kraują? Už ką? —pa
sigirsta šaukimai.;

—Ši kapitalistinė tvarka taip sutvarkytą, 
kad neapsieinama be kraujo praliejimo,—pa
sigirsta aiškinantieji balsai.
čius visokį karaliai, kunigaikščiai, kapitalis
tai, kokiais vardais juos nevadintum, tie krau
geriai žudė mus, kad iš mūsų kraujo pasi
daryti milionus pelno...

—Šalin aukso dievaičiai!—jaukia minios.
—Šalin kraugerišką tvarką! t ; b
—Šalin* darbininkų skerdynės/ karai!;
—šalin dykaduonių gaujos!
Visokių tautų ir rasių darbininkų miniose 

pasireiškė broliškas’ .solidarumas, nešaiitis pa
sauliui naują gyvenimą. Visi viens kitam 
tampa draugais. Iš buyųsių nesusipratusių, 
kaip kokių plėšriųjų vilkų—darbininkų, da
bar darosi milžiniška broliška šeimyna. Ro
dos, jau įsušvito pasauliui amžina taika, 
sibaigė kraujo praliejimas.

—Lai gyvuoja 
same pasaulyje!

—-Šalin kraujo 
nios.

Bet... ne visi
visos tamsybių galybės, 
ti budeliai paleidžia savo samdytus tarnus 
darban. Pasigirsta raitelių arklių patkavų 
tratėjimas, ginklų čerškėjimas ir sužeistųjų 
vaitojimai! Pasaulis apsisupa kruvina ko
va. Iš sukruvintų lūpų pasigirsta kovos 
šauksmai:

—Šalin kraugerių samdyti tarnai!
—Šalin visi kraugeriai!
—Lai gyvuoja paskutinis sprendžiamasis 

mūšis!
—Lai gyvuoja kova iki galui tironams!
—Per kovą eikim į laisvę!
Saulė, tartum būtų pamėgus tokias darbi

ninkų kovas, pamažu traukėsi ton pusėn, kur 
naujos darbininkų minios rinkosi.

Minios išvaikytos.... Rinkosi vėl—išvaikytos! 
Ir kada tik renkasi—išvaiko. Nuolatinė ko
va...

Kas kart kova vis didėja. Minios didėja ir 
didėja! Verda kova nuolatinė. Liejasi krau- 
jas...^

Kova tarp dviejų priešų didėja—liejasi 
kraujas! Dažo raudonai... gatves...

: Dunda kanuolės, sprogsta bombos, —dras
ko, plėšoj 'kas' tik papuola. Sužeidžia, užmu
ša—liejasi kraujas... į
, . Kraujas dažo raudonai kanuolės, kulkasvai- 
džius,'šautuvus, pombas, durtuvus,' kartuves 
ir viską, kas tik paliečia kraują.

Darbininkų kraujas liejasi ant žemės ir da
žo ją raudonai! Kaskart, tartum, kokia rau
dona pašvaistė, kraujas supa žemės kamuo
lį ir daro jį raudoną. Kraujas dažo ^iską 
raudonai:..

Iš tekančio kraujo lašų darosi didelės ^rau
donos raidės ir rašo didelėmis raudononiis rai
dėmis visam pasauliui raudoną užrašą: Vi
sų šalių Proletarai, Vienykitės!

Atbusk

Jonyla.

Kad brėkšta rausvutė pavasario diena, 
žemčiūginės rasos gaivina miškus 
Ir pumpurai sprogsta ir žiedai bujoja... 
Upokšniai išlaužo galingus ledus!

Atbunda gyvybė, atbunda gamta.
Taip norisi džiaugtis, grožėtis vaizdais! 
Praslinko žiaurioji, šaltoji žiema, 
Rodos, pasaulis tik puošias žiedais!

Bet veltui sapnai.
Vergai proletarai į
Ir gatvėmis tiesias
Ir ten išbadėję lig pusdienio laukia!

Neapgausi akių,— 
dirbtuves traukia! 
būriai alkanų

Ar teikia jiems laimė tuos trupinius gauti, 
Kad alkiui užkimšti išžiotus nasrus!
Nėr darbo nei duonos, atgal reik keliauti 
Ir rengtis į šaltus kapus.

Tuo laiku į kapą, kai gimsta gamta- 
Ir visos gyvybės su priešais kovoja, 

Tave, proletarą, vergijos našta x
I šaltąjį kapą vilioja!...

Rengiesi į kapą, bet kodėl turtų, 
Kurių tu pridirbai, nenori atgaut, 
Ir vieton gyventi, kovot ir laimėti 
Tu žengdamas į kapą dar nori vergaut. 

27-11-1932 ' Pa'lanta

CHORAMS
Draugai, nėvėlinkite siųsti 

metines duokles j Centrą. Pi- 
nigai labai reikalingi naujų 
veikalų leidimui. Sulaikymas 
mokesčių sulaiko mūsų veiki- 

ge-

ALPM REIKALAI
ascus

mą. 
riau.

Kud -greičiau, tuo 
Veikime sutartinai.

(finansų veikalų leidimui. Tuo 
reikalu išsiuntinėta laiškai į 
visas mūsų organizacijas. Mes 
tikimės, kad mūsų organizaci
jos parems mūsų prašymą. Vei
kalų leidimas nėra tik meno są
jungos reikalas, tai reikalas vi-

Finansinis Mūsų Vajus
Mes jau rašėme, kad dabar 

varome vajų už gavimą daugiau sų mūsų organizacijų.

Apie Mūsų Veikimą
Seniau mes kėlėme klausimą 

apie organizavimą dramos gru
pių pačiuose choruose. Kaip 

įkur tokios dramos grupės atsi
gaivino, susiorganizavo. Jos 
jau veikia Brooklyne, Newarke, 
Ghicagoj ir kitur.

Bet labai stoka, tai kooperaci
jos su Centro Biuru. Tos gru- *’ 
pės greitai turi pranešti į Cen
trą: ką jos veikia, kas yra val
dyboj ir tt.

Nauji Veikalai
šiame numeryje mes galime 

pranešti, kad jau turime nau
ją veikalėlį “Bedarbiai”, para- 
syta d. Jonylos. Veikalėlis jau 
galima užsisakyti. Jau at- 
spausdintas, tik reikalinga už- •• 
dėti viršeliai. O tai bus atlik- 
ta bėgiu dviejų-trijų dienų. Į 4^' 
savaitę nuo Šios dienos,—veika- . 
lėlis'jau bus mūsų rankose. Po 
vieną kopiją bus išsiųsta vi
siems mūsų vienetams.

Kas Mus Remia
Mes galime pasigirti, kad jei •}' 

turėtume daug tokių draugų, 
kaip kad draugai torontiečiai, . 
tai mūsų menas smarkiai kiltų.

Iš šių draugų mes gauname “*• 
• ne tik eilerašČių, vaizdelių, bet • • 
> ir naujų veikalų. Savo laiške n 
ir pereitame Meno Skyriaus . 
numeryje mes jau minėjome * '

5 apie eilę naujų veikalų, kuriuos 
'gavome. Bet dabar galime pri-* 
minti,t kad gavome vėl linksmų 
žinių, kad draugai gamina dau
giau naujų veikalų ir komedijų.

Valio, draugai torontiečiai.
Tiesa, mes turime ir daugiau ‘ ’* 
draugų, kurie rašinėja į meno > - i 
skyrių, bet netaip dažnai ir ne - 
tiek daug. Draugai Toronte 
smarkiau pradėjo veikti nuo to ‘f* 
laiko, kuomet jie suorganizavo * 
Proletarinių Rašytojų Ratelį. • 
Vadinasi ratelis daug gelbsti ir . ,,.į 
akstiną draugus prie veikimo.

Kur bus kitas toks darbštus 
rašytojų ratelis? Draugas Št. •/*? 
Butkus, iš Chicagos, jau rašo, 
kad jie ten bandys tokią , 
draugų grupę organizuoti. Tad, 
draugai, nelaukite pavakarių, * i 
pradėkite greitai, anksti.

Vienetų Valdyboms
Draugai, nepamirškite, kad 

reikalinga pranešti pradžioje 
metų jūsų vieneto valdybos nau
jas adresas į Centrą. Nedaro 
didelio skirtumo, jei valdyboj 
neįvyksta jokių permainų. Bet ” ■>
jei jos įvyksta, tai reikalinga ' 

; greitai pranešti naujos valdybos 
j adresai.
į Naujus veikalus ir dainas •* 
Centras siunčia chorams ir ki- t>- : 
tiems vienetams veltui—po vie
ną kopiją. Taigi, kuomet netu- 
rime gerą adresą, tai ir siunti- 
nius vienetai negali gauti.

Kai kurie draugai, klausia 
apie išlygas įstoti meno viene
tams į Meno Sąjungą. Kai ka
da neturime laiko labai greitai 
draugams atsakyti laišku, tad ir 
čia nurodome.

Į A.L.P.M.S. įstoti pirma są
lyga yra, tai sutikimas su mū- 

' sų Sąjungos principais, veikti 
proletarinio meno srityje, ką 
nurodo mūsų konstitucija.

Paskiaus, tai kiekvienas vie
netas turi užmokėti $5.00 įsto
jimas ir metinių duoklių po $5 
kas metai. Vienetai gauna po •• 
vieną kopiją Meno Sąjungos lei- 
dinių veltui.

Be to, jei vienetas neturi pi
nigų įstojimui, tai gali praneš- ' ’ . 
ti Centro sekretoriui, o tuomet* ’ 
Centras gali nutarti palaukti fi
nansų.

V. Bovinas Sckr.



Puslapis Ketvirtas .

«'5. • 1 * -M ? ’.' *,-.: T■ ■:. A' ' •.< «r® ”••,*?•- ’* ■ ., ' ■’Sr• v y

šeštadienis, Kovo 26, 1932

Nori Nužudyt Šešis Darbininky Or stebėti prokuroro laiške, 
kad jisai net nepaiso Jun-g- 

„ • ■ ° p • V 1 • tinių Valstijų konstitucijos,ganizatonus Georgia Valstijoje begėdiškai pareikšdamas! 
______________ kad jeigu tas senoviškas įs- 

Darbininkų Organizavimą Skaito “Kurstymu prie Sukilimo” į koKtucfnfu^taf^suX
Ir Reikalauja Organizatoriams Mirties Bausmės Sulig 
Civilio Karo Įstatymo

veikslu, 
jaunus 
baltąjį,

New Haven, Conn., lietuviai Darbininkai Prade
da Susidomit Savo Likimu-Stoja Kom. Partijon 

į , _____
NEW HAVEN, Conn.—Kd- 

pitalizmas stumia darbininkus 
į vis gilesnę vargo ir bado be
dugnę. čia pat New Havene 
tūkstančiai bė darbo vaikščio
ja, alkani ir pusnuogiai, tame 
mūsų garsiame mieste, kur 
Yale universitetas puošiasi sa
vo vėliausios architektūros bu- 
dinkais, kur kapitalistų išdy
kę sūnūs suvažiuoja ne tiek, 
kad išmokti, bet daugiau la- 
trauti.

Dirbtuvės, kūrios dar dirbo 
po dieną kitą, atleidinėja šim
tus darbininkų! ir didina alka
nų aVmiją. ’ Saūžudysčių' ir 
negirdėtų krimiiialySčių apra- 

i tymais Vietinė spauda užpil
dyta beveik kasdieną. Tai ka-’j 
pitalistiiiio ūkio derlius!

Yra tokių aukų ir tarpe lie- į 
tuvių. Man einant pašalpinėj i 
draugijoj pareigas prie mirų-1 
šio nario, štai ką aš savo aki
mis patyriau. Tėvas, dirbęs 
prie pavojingo darbo, gavo 
džiovą, ir beveik metus pasir
gęs mirė. Po palaidojimo naš
lė pasikvietė gimines ir pažįs
tamus į stubą. Man paskiau
siai įėjus į stubą, išgirdau .vai-1 
ko apie 12 metų verkimą.' 
Pasiteiravus sužinojau, 
vaikutis turi grįžti atgal į pa-1 Latvienė, A. 
taisos namus, i 
ten ant keleto valandų po pa
ranka, kol tėvą palaidos.

•Verksmas to vaikučio, motinos 
ir giminių sudaro širdį verian
tį įspūdį. Norėjau pas vaiku- 1XV.,^1VV, 
tį pasiteirauti daugiau, kokį Tervėnas, 
ir kaip jis tą prasižengimą Smulkių surinkta $3.65; 
papildė. Bet vaikučio verks- $17.40. 
mas ir oficierius, kuris jį ve
dė atgal į pataisos namus, ne
leido man to padaryti. Tik 
vaikutis pasakė, kad jis nekal-, 

j tas, kad jį kiti prie to prisivi
liojo. •

Vaikučio tėvai tamsūs dar
bininkai, neskaito jokių darbi
ninkiškų laikraščių.

, —o— .
L.D.S.A. 42 Kp. Vakariene

13 Dieną Kovo
' ' Kiek man teko dalyvauti i 
mūsų parengimuose, tai šis i 
buvo įspūdingiausias. Publi-i 
kos sulig šių blogų laikų būvo i 
daug. Buvo ir draugų sve- 
timkalbių nuo Komunistų Par
tijos", kuriė .pasakė po įspūdin
gą prakalbėlę. Kalbėjo ir vie-1 
nas juodveidis Kentucky mai-

' nieris, nupiešdamas tenaitinę I !<'■ Nu«a-Tone išdarė 
_ , kelis metus as buvau sil)darbininkų kovą su anglių ba-1 mo ąy 
ronais. Aukų surinkta Ken- i ’o 
tucky mainieriams suvirs $5, |hlį 
nors dėka šio krizio, darbinin
kų kišeniai tušti.
girtinas pasielgimas mūsų lie-j 
tuvių darbininkų, tai, Kad la-

I bai draugiškai atsinešė link 
! draugo juodveidžio, dalyvavu
sio mūsų tarpe, išskiriant vie
ną kitą tamsuolį, žinoma, bal
tas šovinizmas neturi rasti vie
tos mūsų tarpe.

Aš, kaipo buvęs mainierys, 
kalbėjausi ilgai su 
juodveidžiu, ir gavau 
teresingų Įspūdžių 
naitinę kovą.

visus gavo, tai dabar atsiimsite jas.muzikale programa. Kviečia 
skaitlingai dalyvauti.' 

, . Rengėjos.
(72-73)

NEWARK, N. J
Proletarų Meno 3-čio Apskričio po-; 

sėdis jvyks kovo 27 d., nedčlioj, Lie- 
tvių svetainėj, 180-2 New York Avė., 
12 vai. dieną, 
valdyba būkite, turėsime sutvarkyti 
nekriuos dalykus. Taipgi turime ge- 
nekuriuos dalykus. aTipgi turim ge- 
riaus

_ .. . . Ne
pamirškite ateiti ir naujų narių atsi
vesti. Mūsų susirinkimai yra laiko
mi kas ketvirtą nedėldienj, 10 vai. 
ryte,

Fin. Sek r. J. Baranauskas.
(70-73)

Kalba trumpai amerikoniš
kai vienas draugas nuo Komu
nistų Partijos. ; Po jo ‘kalba 
drg. A. Bimba. Jo kalbą pa
sitinka publika karštai. Kalba 
ilgai, nurodinėdamas dabarti
nę pasaulinę darbininkų padė
tį, privesdamas, kad tik per 
komunizmą išsiliuosuos pasau
lio darbininkai .

Publika klausėsi ramiai, ir 
nors ilgai kalbėjo, bet žmones 
vis nenorėjo apleisti savo vie
tų, prakalbai pasibaigus. Po 
prakalbų tapo suorganizuota 
lietuvių komunistų'sekcija (?) 
ir bedarbių ■ ^komitetas. Tai 
milžiniškas žingsnis1 : pirmyn 
tarp New . Haven’o lietuvių. 
Bet mes, draugai, neturime ant 
to apsistoti; privalome budėti 
ir toliau, nes momentas yra 
svarbus.

Rinkta aukų padengimai lė
šų ir Lietuvos politiniams ka
liniams; surinkta $17.40. Au
kojo draugai: Yusutaitienė 
$2; po dolerį J. Rudmonas, J. 
Jablonskas ir J. Latvis; po 
50c.: Baltrėnas, J. Tuma, G. 
Aleksa, Maštauskienė, A. Kai
raitienė, Anskaitis, J. Šemetas, 

kad j j. Ragauskas, J. Kalvaitis, O. 
Moreikienė, J. 

nes paleistas iš j Petkus, Adelė Chiutė, Ter. ša-

Tai draugai, visa
Taipgi turime ge-

pradėti veikti.
Organizatorius.

(72-73) I
PHILADELPHIA, PA.

A.L.D.L.D. 141 kuopos yra šaukiamas ; 
susirinkimas kovo 27, 10 vai. ryte, 
928 E. Moyamensing Avė. Draugai | 
ir draugės, ateikite visi į šj susirin- i 
kimą, nes yra svarbių reikalų apkal- l 
bėti ir jau reikia mokėjti duokles už 
1932 metus. Kurie knygas dar ne- ■

Peršalimas Krutinėję
Dažnai veda į pavojingą su
sirgimą. Sustabdykite ji urnai 

su linimentu
PAIN-EXPELLER

kitą būdą apėjimui konsti
tucijos.

“Komunistų Partija yra 
Jungtinių Valstijų valdžios 
pripažinta, kaipo legalė po
litinė partija. Visuose ne
senai įvykusiuose visos ša
lies, valstijų, apskričių ir 

! miestų rinkimuose ji turėjo 
! pilnus kandidatų sąrašus le- 
! galiuose balotuose. Keliuo
se prezidentiniuose rinki
muose jie turėjo kandida- 

Itus, kurie gretimais kandi- 
i datavo su dabartiniu Jung
tinių Valstijų prezidentu ir 
; vice prezidetftu. Nekurtuo
se apskričiuose ir miestų 
i rinkimuose tie kandidatai 
tapo išrinkti į valdiškas vie
tas. Kitose vietose jie ant
roj vietoj stovėjo balsų 
skaičiumi. Dabar abelnai 
manoma, kad sekantį rude
nį rinkimuose nekurtuose 
distriktuoše gaus kontro
liuojamąjį balsų daugį.

“Taigi, valdžios žmogui 
reikalauti mirties bausmės 
del tariamų tos partijos or- Į 
gapizatorių yra ne tik bjau
rus smūgis prieš darbinin
kus jūsų valstijoj, kurie tu
ri pilną teisę pasirinkti to
kią politinę partiją, kokią 
jie nori, ir joje organizuo
tis, bet taipgi yra begėdiš
kas laužymas kiekvienos

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas kovo 23 d. pa
siuntė laišką Georgia valsti
jos gubernatoriui R. B. Ru- mis. 
ssell, protestuodamas prieš : 
prokuroro reikalavimą pa
skirti mirties bausmę sua- ' 
reštuotiems darbininku or- TT TT .
ganizatoriams. Kaltinamieji! ’ Hudson, piokuioio pa 

M rro I r\i m n Izi 11 Don Immn 
yra: Herbert Newton nuo, 
American Negro Labor- 
Congress; Henry Story, ne
gras darbininkas iš Atlanta ( 
miesto; Ann Burlak, Nacio-! 
nalės Tekstilės Darbininkų ‘ 
Unijos organizatorė; Mary, 
Dalton, Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo organi
zatorė; M. H. Power, Ko
munistų Partijos organiza
torius ir Joe Carr, Jaunųjų 
Komunistų Lygos organiza-1 
torius. Jie tapo suareštuo
ti Atlanta mieste, kovo 9 
d. ir balandžio 14 d., 1930 m.

Jų teismas prasidėjo ko
vo 23 d. Atlantos miesto 
augštesniajame teisme. [

Tarptautinis Darbininkų | 
Apsigynimas reikalauja gu
bernatoriaus prašalinti iš 
vietos prokuroro pagelbi- 
ninką John H. Hudson, iš 
Atlanta, Ga. Paduodama iš
trauką iš prokuroro laiško 
R- nurodoma, jog jisai net.

^visai nepaiso Jungtiniu Val
stijų konstitucijos ir begė
diškai pareiškia, kad jeigu 
tasai įstatymas, sulig kurio 
areštuoti darbininkai kalti
nami, yra nekonstitucinis, 
tai jis suras būdus kaip 
apeiti konstituciją ir'parei
kalauti mirčia nubausti kal
tinamuosius.

Tie darbininkai organiza- ninkus būtų sustabdytas jū- valdininku terorą prieš dar- 
toriai kaltinami “kurstyme'su valstijoj. Jūs galite pa- bininkus.” 
prie sukilimo.” 0 svarbiau-. __ ... ..
sias prieš juos kaltinimo do-' 
kumentas, tai lapelis, kuria
me raginama negrai ir bal-1 ~ 
tieji darbininkai bendrai su- į 
siorganizuoti. Lapely telpa! 
braižinys, kaip jaunas neg
ras darbininkas sveikinasi 
su jaunu baltuoju darbinin
ku. Na, ir Georgia valsti
joj valdančioji klasė skaito 

. tą lapelį “kurstymu prie
maišto.”

Įstatymas, sulig kurio rei
kalaujama mirties bausmės, I 
yra dar užsilikęs nuo 1861 
metų, nuo civilio karo laikų. 
Tuo laiku buvo išleistas įs
tatymas baudimui mirčia 
bile vieno, • “kuris kursto j 
vergus prie sukilimo.” 1866 
metais tas įstatymas buvo 
pertaisytas ir žodis “ver
gai” (“slaves”) išmesta, ta- 
čiaus punktas .apie kursty- ... .v . 
mą prie sukilimo ir mirties i ™itctas išreikalaut leidimą del

* x • Imkvmri imivacia ’nmlrolhn lai-
bausmę buvo paliktas. , Iniejo. .Ponai išdavė leidimą

Tarptautinis Darbininkų kalbėti visose gatvėse ir net 
Apsigynimas savo laiške gu- prie dirbtuvių ir bile laiku, 
bernatoriui Russell sako:

“Šeši jaunieji darbininkų 
organizatoriai stoja teis
man, kovo 23 d.; jie kaltina
mi “kurstyme prie sukili
mo.” Del jų bus reikalau
jama mirties bausme sulig 
įstatymo dar, iš civilio karo 
laikų, kuris' mirčia baudžia 
asmenį, “kurstantį vergus 
prie sukilimo.” Tas įstaty
mas vėliaus buvo pakeistas, 
bet tačiaus vistiek yra at
kreiptas prieš bile vieną, 
kuris organizuoja negrus 
pagerinimui jii ] 
Kaipo paliudijimas 
tuos organizatorius bus bedarbių tarybų distrikto or- L.L.C.*-. 
naudojama lapelis SU pa- ganizatorius d. John Weber ir paaukojo kelis

kuris parodo du 
vaikinus, negrą ir 
sveikinantis ranko-

Ansell Morrison, ad
vokatas iš Atlanta miesto, 
nesenai parašė laiška John

.'mwnwwn.1

LIETUVIS GRABORIUS b

gelbininkui, kas liečia tuos 
apkaltinimus, ir aplaike se
kamą atsakymą:

‘Jūsų laiškas iš kovo 14 d., 
adresuotas Mr. Boykin kas lie
čia čia esamas bylas prieš lu
lus asmenis, apkaltintus už 
kurstymą prie riaušių, tapo 
man perduotas. Aš neatsime
nu,' kad kada nors bučiau sa
kęs jums ar bile kam kitam, 
jogt kaltinimai prieš tuos ko
munistus bus panaikinti arba 
kad tų bylų išrišimas bus ki
taip atliktas, negu teismo tar
dymo keliu. Aš atsimenu, kad 
jums sakiau, jog mes tardysi
me tas bylas, ir jeigu musų įs
tatymas butų paskelbtas ne- 
konstituciniu, tai kad mesjieš- 
kosime knygose kito tokio įs
tatymo, kuris nėra nekonstitu- 
cinis. Jūs labai gerai žinote, 
jog šalis negalės išsilaikyti, 
jeigu bus leidžiama žmonėms 
keliauti nuo vieno šalies kraš
to į kitą, agituojant, mokinant 
darbininkus del jos sunaikini-1 
mo. Komunistai turi but su-' 
kriušinti, arba kitaip civiliza-1 .
cija žlugs. Aš nematau kito teisės, kurią darbininkams 
budo, kuriuo budu galima su
naikinti .komunizmą, 
griežtai vykinimo mirties bau- 
smės įstatymo. j , <‘TarptautįnĮs Darbininkų
“Varde šimtų tūkstančių! Apsigynimas, n e p o 1 i t i ne 

.negrų ir baltųjų darbininkų darbininkų klasės apsigyni- 
|visoj šalyj, mes reikalauja-’mo organizacija, naudos 
me, kad tas žmogus būtų kiekvieną masinės' organi- 
prasalintas iš tos vietos ir jzacijos šaltinį, viešąjį pro- 
kad tasai brutališkas valdi-' testą ir legališkas priemo- 
ninkų teroras prieš darbi- nes kovai prieš tą žvėrišką

užtikrina Bill of Rights ir 
apart Jungtinių Valstijų konsti-

TIK PER KOVA DARBININKAI REIK A LAVIMUSIŠLAIMI
NEW BRITAIN, Conn. — 

j Komunistų Partijos komitetas 
i po kelis kartus buvo reikala- 
! vęs iš miesto valldonų leidi- 
, mo gatvėse laikyti prakalbas 
i jau nors laike miesto valdybos 
rinkimų kampanijos. Rinki- 

1 mai Įvyks balandžio 12 dieną.
Bet fašistinės miesto “gal- 

leidimo būdavo neišduo- 
___ , nors ir priežasties ne- 
pasakydaVo, delei ko negali 
leidimo įduoti.

J Tai Komunistų Partija su
šauk^ visų tautų darbininkiš
kų organizacijų konferenciją, 
kovo 17 d., kovai už teises lai
kyti prakalbas gatvėse ir už- 
gyrimui Komunistų Partijos 

i kandidatų Į rinkimų surašą.
Konferencijos nuskirtas ko-

VOS 
davo,

■ laikymų gatvėse prakalbų lai- 
i mėjo. Ponai išdavė leidimą

Tai didelis darbininkams lai
mėjimas. , f

Pati konferencija buvo sėk
minga. j Delegatai dalyvavo 
nuo devynių mažesnių ir di
desnių organizacijų. Buvo ir 
nuo lietuvių. Užgirta nomi
nuoti Komunistų Partijos kan
didatai Į miesto valdybą ir 
taipo pat išklausyta komiteto 
patiektas projektas rinkimų 
kampanijos platformai. Plat
forma tuojaus bus. galutinai 
sutvarkyta ir atspausdinta 
apie 10?000 kopijų paskleidi
mui tarpe darbininkų

Į rinkimų.
Protesto prakalbos,

vietinis Komunistų Partijos 
kandidatas į majorus, d. R. 
Loomis. '

Išnešta rezoliucija prieš 
Fordo — Murphy brutališką 
elgesį su bedarbiais, kurie su
sirinkę prie Fordo dirbtuvių 
reikalavo darbo arba socialės 
apdraudos nedirbantiems. Už 
tai Fordo policija nužudė ke
turis bedarbius kovotojus.

Taipo pat numaskuota vie
tos politikieriai, kurie rengia
si prie rinkimų su tuščiais i 
darbininkams prižadais. į 

Kadangi nors laikinai lai- i 
mėta kova liuosai laikyti pra-[ 
kalbos gatvėse, tai partija pa
siryžus laikyt prakalbas taip 
tankiai, kaip bus galima. Bus 
kalbama prie dirbtuvių rytais, 
pėr pietus ir einant iš darbo, 
ii* taipo pat apgyventose dar
bininkais vietose, j i,. , j :

—o—• . . •.
Mizaros Raportas Apie 

Sovietų Sąjungą
Drg. R. Mizara, nesenai 

grįžęs iš Sovietų Sąjungos, 
duos raportą apie tai, kaip 
Sovietų Sąjungos darbininkai 
vykdo Penkių Metų Planą, ku
ris bus įvykintas į keturis me
tus laiko. Kadangi šį masi
nį mitingą rengia bendrai Ko
munistų Partija ir A.L.D.L.D. 

.27 kuopa, tai taip pat jame 
kalbės d. Loomis, partijos kan
didatas i majorus.

Masinis mitingas įvyks <ba* 
pirma! landžio 4 d., Lietuvių svetai- 

I nėj, vakare. Visi lietuviai dar- 
kufios i bininkai turime garsinti, kad

su-

nadėties I atsibuvo kovo 18 d. Paradise į masinis mitingas būtų sekmin- 
ą nripž Parke, buyo sėkmingos. Kai- gas.

t bėtojai buvo geri. Kalbėjo —o—
L.D.S.A. 83 kuopos narės 

i dolerius del

Dr. Jonas Repšys 
278 Harvard • St., 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. Porter 878S

OFISO VALANDOS: 
f

Nuo 7-9 va), vakare
Nuo 2-4 po pietų ir 
Nedelioinis: 10-12 vai. ryte

Tel. Porter 3789

patar- 
ir už 
kainą.

va-
žemą 
nuliūdimo 
landoje Šauki
tės pas:'

Norintieji ge
riausio 
navimo

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Residcncija: 13 West 3rd Street 

Tel.: So. Boston 0304-W

-■■I

liunienė; po 25c.: J. Alešiu- 
nas, A. Kašelinas, J. Kazlaus
kas, K. Motuzą, F. Eimutis, A. 
Jasaitis, A. šaliunienė, J. Za- 
kevičia, E. Rudmonienė, J.

;, A. Valiukevičia.
viso

Kurių aukotojų vardai no
tai p pažymėti ar kurių pra
leisti, malonėkite atleisti.

Balandžio 17
i vių Darbininkų
i 5-to Apskričio 
Po konferencijai

d. bus Lietu- 
Susivienijimo 
konferencija, 
bus vakarie-

i nė L.D.S. 16 kp. toj pačioj
j svetainėj. Bus ir programa;
kalbės drg. R. Mizara. dele
gatai; važiuodami į minėtą", 
konferenciją, gali: nesirūpint 
apie’ vąlgį, nes mesf vietiniai 
tuomj pasirūpinsime.

‘ Ex-Mainieris.

“Nuga-Tone pad 
mane sveika”

6

I’-iiia O. . M ikolaiticnė, Buffalo, N. Y.,
■ r<> ir Sako: “AS noriu, kad kiekvienas žin 

re. mane sveikų. P
..... ......................- „‘.pila ir turėjau i>r 

sveikatų. Aš ėmiau daujr {vairių vaisi .
et jie buvo be .vertės. Nuga-Tone pagelbė- 

| jo man i kelius ’dienas. Daugelis mano drau- 
"i ir kaimynų sako, kad Nuga-Tone yra pa-

■ stebėtinas.”
Nuga-Tone sustiprina visus, kūno orga- 

• . j nūs. Jis suteikia junis gerų apetitų, nugaliVienas pa- i skilvio pakrikimus ir-itonstipacijų ir priduo- 
1 I da naujų, stiprumų ir jėgų raumenims ir 

i nervams. Nuga-Tone yra pardavinėjamas ap- 
i tiekininku. ’Jeigu aptickininkas neturi jo, 
paprašykite jį užsakyti iš savo urmininko. 
Žiūrėkite, krd jūs gautumėte Nuga-Tone. Ne
priimkite nieko kito.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

draugu 
daug in-. 
apie te-1 įicott St

WORCESTER, MASS.
i JLDSA. 2 kopa rengia prakalbas 
Į 27 kovo, Lietuviu svetainėje, 29 En- 

;. Pradžia 2 vai. po pietų, 
j Draugai ir draugės, mūsų kolonija 
į pastaraisiais laikais turėjo eilė pra
kalbų įvairiais klausimais. Turėjo
me progą girdėti kalbant visus mū
sų kalbėtojus, vyrus. Bet ateinantį 
nedėldienj turėsime progą išgirsti 
kalbant drauge S. Sasnauskienę. L. 
DSA. Centro sekretorę, žymiausią 

i darbininkių moterlj kalbėtoją. Bus ir

-----O------

Drg. A. Bimbos Prakalbos 
Kovo 20 Diena

šios prakalbos buvo; garsiu
tos gerai, ir buvo pasekmės,; 
kokių nles net nesitikėjome; 
turėt. x Bet, mat, laikai, keičia- ! 
si ir .darbininkų nusistatymas! 
keičiasi, nežiūrint, pažiūrų 
bfei tikėjimų. Publikos prisi
rinko pilna svetainė. ii!:

Chloras Painia, vadovauja
mas jaunojo J.; Latvio,! sudai
navo keletą dainelių, prade
damas su Internacionalu. Pu
blika, kuri susidėjo iš visokių 
pažiūrų ir. „tikėjimų žmonių, 
pagerbė pasaulio darbininkų 
himną, visi sustodami, kaip 
miškas. '

i iraraSKfxnnxfMnii.xfX':NEVINBUS LINES
Komunistų \ Partijos rinkimų 
kampanijos ir pasižadėjo dau
giau parinkti aukų. Šiuo tar
pu pas nares pasirodė kiek 
mažiau ūpo. Nesakau, kad 
taip yra pas visa^ bet reikėtų 
skaitlingiau lankytis į savus 
susirinkimus ir visoms labiau 
dalyvauti tarptautiniam dar
bininkų judėjime. Kol kas tik 
apie dvi draugės lankosi vi
sur, kur tik reikalas.

Darbininkas.

Komfortiška, Saugi, Garan
tuojama Kelionė, už žemiau

sias Kainas į Visas Dalis 
Jungtinių Valstijų

Philadelphia 
Baltimore . 
Washington 
Boston . . . .' 
Pittsburgh . 
Detroit ..... 
Cleveland 
Chicago . . . 
St. Louis . A 
Los Angeles

Didele Nuolaida Pasažieriams, Kurie 
Perka Round Trip Tikietus.

NEVIN BUS LINES 
111 W. 31st St., New York

Telefonas Chickering 4-1600

$2.00 
. 4.00 
. 4.75 
. 3.00 
. 8.00
13.50 
10.50 
17.00 
20.00 
55.00

raiLADELPfflJOS LIETUVIŲ RADIO VALANDA
Rengiama Dubrow-Philco

Pradedant nuo Lapkričio 22, 1931 
K1 EK V1EN Ą S EPTJ NT A DIENI 

nuo 4 vai. iki 4:30 po pietų 
Iš Stoties WRAX, 1020 Kilocycles 

Duoda L. IhIbROW & SONS, Ine.
420-422 South Street Philadelphia, Pa.

3 Telefonuokit, Lombard 1146
Norėdami išmėginti PHILCO RADIO namuose

B;

I 
H g

W

I

Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiek vie 
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. 
Mulsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve
žantį storus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- 
no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus 
miestus. V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

- ' r 4 i f ■

2

3 
I 
u

u 
I

•Ji

MODERNJšKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

;A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938

Scholes Baking, Inc.
PURE RYE.BREAD, ROLLS & CAKES 

10 SCHOLES STREET 
Brooklyn, N. Y. Phone stagg 9645

g

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKUS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galimu pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kui kitur dabartiniu laiku.

A. M-. KISI4ON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CI1ENE ST., DETROIT, MICH.
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NIEKIAIS o
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Atdara nuo anksti ryto iki vėlai naktiesO

Telefonas: Evergreen 2-9015

vakare, po num. 105 Hamilton tuos :
Ave. įr J1S

priekabių j

BRIDGEPORT, CONN.

01

Prakalbos Newarke
NEWARK, N. J. — Ba-

JComisi.ja

Pa.
Ten Buvęs.

WEST LYNN, MASS.

tai ir laisvė Amerikoj!

&
&
&

o

7T

5

o’

nimui; aukavo $1 J. Valatka; tai jisai pasakys labai daug-- 4-... VKT TZ I___ _____________ • O--- • -i..

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
t

Well, pribuvus man

Tai vie
nu© pir- 

galima 
kiek tu-

NobTe Streets
Noble Streets 
Fair mount 
Green 
Forjrtfih 
Ptfplar

naujus narius, tai ir bus nau-1 Višniauskas, P. Einoris, JMar< 
ja kuopa, ir Centrui bus daug tinez; 35. A. Vilčinskienė; po

SOUTHBURY. & OXFORD 
CONN.

452 Woodward Ave., Ridgewood, L. I., N. Y
Kampas Himrod Street

sutverti kuopą ;** kitaip sakant, 
mes turime prigelbėti wood- 
burieciams gauti dar kelis

&
&

svetainėje, De- 
Kaip bedarbės 
publikos prisi- ■ 
būrelis. Apart I 
ir svetimtaučių, ;

Savininkai Petras Linffvinas ir Karolis Meškcrcvičius
Patogi vieta užeiti iš kitur atvykusioms. Mes padėsime susipa

žinti su miesto transportacija ir su vietos lietuviais. Pasirodav,ėji
mams ir draugiškiems pašnekesiams čia taipgi patogu. Dirbantie
ji ir bedarbiai yra maloniai kviečiami užeiti.

su savo pra- j 
kuniginį

” ir ko-»

naus. Ekspertai instruktoriai. Už 
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu. t

Pilnas važinėjimo kursas, {imant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cialia važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadie
niais 10 vai. ryto jki 2 vai. po pietų.

NEW YORK AUTOMOBILE SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampas 14th Street NEW YORK, N. Y.

25c.; A. Tamošiūnas, A. Ta
mošiūnienė, E. Baranauskienė, 
J. Pūdimas, Jr Harrison, F. 
Šeštakauskas, Athos, J. Ga- ' __

mažiau darbo ir lėšų susinešti 
su k p., nekaip su keturiais 
pavieniais. Tai viena, o kitas 
dalykas, mes turime woodbu-

CIO- i 
kad

Įžanga perkant tikietus iš- 
anksto, 30 centų, o prie lan
gelio 40 centų.

Komisija.

daininin- i jieškojimas.
Drg. Mizara 

kalbomis sugadino
Čia kas metai atvažiuo- j

Juškaitis velyki-1

ESI

Puslapis Penktas

MAINTER1AI TUR BU-! PRUSEIKOS LEITENAN-Į h9Amm!rai „X V9l«i CKLrf Dli-kti ir 
dėt, nes MALONEYiTAs atsisako sTREi-Įramiy uaroininKai uz valgį Oliuosi virpu ir

Tai Negali Gaut Darbo—Mažę Farmerip Vargai i
MALONEY; TAS ATSISAKO STREI- 

RENGIAS STREIKĄ PAR- KUOT KARTU SU MAI-!
DUOTI

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
prie streiko vadovybės, 
moralizuoja mainierius 
sulaiko juos nuo tikros 
vos.

^Suvedžioti Lietuviai Mai 
nieriai

de-;
ir j nai, draugai pasakė, 

ko- pruseikos vyriausias gene
rolas šioje apielinkėje Vil
kelis ne tik nepadeda Ko-, 
ununistų Partijai kovą plės
ti, ne tik nesidarbuoja del

Štai sutinkame vieną lie- Eilinių Narių Komiteto, bet 
Kalba jis stačiai skebauja. Sakau: 

Draugai, būkite atsargūs su 
kaltinimais. Kol neturite 
aiškių įrodymų, nedarykite 
užmetimų niekam. Žinote 
Centro Biuro liniją: kriti
kuokite Pruseikos pasekė
jus tiktai faktais, be jokių 
perdėjimų. Nerašysime į 
“Laisvę” apie tai nė žodžio, 
kol patys nenutversime Vil
kelio ir jo draugų einant i 
•darbą. Jeigu norite, kad 
Pruseikos leitenantas Vilke
lis, kuris taip bjauriai šmei
žia Centro Biurą ir visą Ko
munistų Partiją, kuris skai
tomas vienas iš oportunistų ! 
svarbių vadų, būtų numas- 
kuotas per “L.”, tai eikit ry
to anksti ir pikietuokite tą 
stubą, kur jis gyvena. Ra
šysime tiktai tada, kada pa
gausite ji einar-t į darbą, o 
ne pirmiau.

Taip mūsų draugai ir pa
dare. Šį rytą, kovo 24 d., 
jie nuėjo ir pikietavo Vilke
lio gyvenamą vietą. Jie man 
išdavė raportą ir todėl ra
šau “Laisvėje.”

Du draugai laukė Vilke- 
_ _____ , į darbą. Ir ne
apsiriko. Jis išėjo į darbą. 

: Draugai jį sutiko ir kalbi- 
'no, l<ad neitų. Ragino, kad 
jis stotų į kovą kartu su ki
tais mainieriais. Bet Vilke
lis nepaisė: sėdo į gatveka- 
rį ir nuvažiavo dirbti. Su 
juo kartu įspruko į gatve- 
karį kitas Pruseikos pase
kėjas tūlas Naujalis. I 

Tai matote, kokiu šutvė-1 
rimu virto renegato ir pro- ’ 
vokatoriaus Pruseikos leite
nantas mainų apielinkėje. O 
dergė jis mus. O keikė Cen
tro Biurą ir visą Komunistų 
Partijos vadovybę.

Reikia žinot, kad Vilkelis 
nesiranda ant bado slenks
čio. Neturi šeimynos užlai
kyti. Todėl dar mažiau tu
ri pasiteisinimo skebauti. 
Vietoj iš pat streiko pra
džios stoti i kova ir darbuo
tis delei streiko plėtimo, ei
ti į pikietą, susisiekti su Ei
linių Narių Komitetu ir pa
dėti jam visą kasyklą išves
ti į streiką, tai jis pasislė
pęs nuo revoliucinių mai
nierių eina ir dirba.

tjjyį mainierį.
apie streiką. Giriasi, kad 
jis gerai pasipažįsta su Ma
loney, nes tankiai susitinkąs 
ofise. To vargšo protas 
taip užnuodytas, jog jis nie
ko daugiau ant svieto nema

no, kaip Maloney. Jis nega
ili suprasti, kad Maloney 
fldika du mainierių streiku 

’|au pardavė bosams. Jis 
tvirtina, kad Maloney strei
ko vadovybės nenorįs ir 
taip toliau. O tokių suve
džiotų lietuvių mainierių 
esama ne vieno.
Valstijos “Traperių” Ter# 

ras W i
Gubernatoriaus atsiųsti; 

valstijos policijantai, arba: 
kaip juos vadina, “state tra
leriai” tęsia savo terorą 
jwieš mainierius. Neleidžia 
nainieriams gatvėse pasiro- i 
yti. Pamato du mainierių 1 
r gena lazdomis.

Plymouth lietuvių frakci- 
»s susirinkime draugai vie- 
ts po kitam papasakojo 
tvo prityrimus su tais val- 
ijos budeliais. Ne vienas1 
>s išnešė sveika galva nuo k. ,uxauJ 
,zdų. Ne vienas spėjo,110 lselnant 
įšauti” į stubą pirma, ne- Į 
u “traperio” lazda nusileis| 

ant jo pečių. Ant jaučio 
skūros nesurašytum tų te
roristinių žygių, kokius yra 
padarę gubernatorius Pin- 
ihoto atsiųsti kazokai mal
šinti mainierius.

Pinchotas Bjauraus Apga
viko Rolėj

United Mine Workers uni- 
os viršininkai agitavo pe- 
eitais rinkimais balsuoti už 
Mnchotą į gubernatorius. 
Pūkštančiai mainierių bal
davo už ta “liberalą.” Da- 
)ar jis jiems atsimoka laiz- 
dojnis! Kokia gyvenimo 

unija! Kaip bjauriai mai- 
nieriai tapo apgauti, todėl, 
kad jie rėmė ne savo klasės 
revoliucinę partiją, ne Ko
munistų Partiją, bet kruvi
nąjį Pinchotą. Lai -ateityje 
bus mainįeriams pamoka.

Ir šiandien pat Pinchot. 
bjauriai apgaudinėja mai
nierius. Jis-siuntinėja mai- 

tnieriams telegramas, tvir
tindamas, būk “traperiams” | 
esą įtakyta “ramų” pikieta-1 
vimą leisti ir buk tai “tru-; 

,’periai” darą. Tuo tarpu tie 
“traperiai” skaldo mainie- 
riams galvas ir laužo jų 
kaulus.

Studentams Grasi
na Legionieriai

7HDfg. Mizara trumpai ir aiš- 
I kiai nušvietė skirtumą tarp 

d darbininkų padėties Sovietų 
(Sąjungoj ir kapitalistinėse ša
lyse. Užbaigus pirmą prakal
bą, pasipylė aplodismentai iš 
visų pusių.

Pertraukoj parinkta aukų; 
surinkta $9.50. Šias aukas 

paskyrė Agitacijos 
Fondui, o vietinė kuopa pati 
apsimokės prakalbų lėšas.

Antroj temoj drg. Mizara 
kalbėjo pie religiją. Tarp 
kitko pasakė, kad Leningrade 
vienoj puikioj cerkvėj altoriui 
buvo įdėtas “Kristaus vinis;” 
popai pasakojo, kad jis buvęs 
pargabentas iš Kalvarijos kal
no; ir žmonės prie' to vinies 
melsdavosi per, dieną ir nak
tį, o caro popai darė sau iš to 

i puikų biznį.. Bet kada bolše- 
! vikai supliekė Kerenskio yald- 
i žią ir įsteigė darbininkų tvai“- 
| pasirodė net 335 Kristaus vi- 
i dėjo į Leningrado muzėjų; 
' ka, surinko iš visų cerkvių va- Grand Rapids, Midi., ir ■ /^taus vinis >r su- 

r ? 7 Į nys. Ar tai gali but, kad
Kristus būtų su tiek vinių pri
kaltas prie kryžiaus?” už
klausė kalbėtojas, ir publikoj 
pasipylė juokai ir aplodismen
tai. >

I

Be); vienas kunigų tarnas 
V.č. tik stojas ir vėl sėdas, 
kam kalbėtojas pasakė apie 

šimtus “Kristaus vinių;” 
; laukė pabaigsiant kai-, 

bėt, kad galėtų rast kokią 
priekabę kritikuot kalbėtoją. 
Tuomet jis ir pradėjo statyti 
visokius žioplus klausimus, 
taip kad pati publika turėjo 
ji sustabdyti, nes tai nebuvo' 
argumentai, o tik

Taipgi yra nugirsta nuo ne-1 
kurių jaunuolių, kad jie už < 
tai nesilanko j susirinkimus, i 
kad būk susirinkimai būna !______
triukšmingi, taip sakant, būna publika 
perkarstu diskusijų, žinoma, 
reikia pripažinti, kad jaunuo
liai turi tame tiesos: mes kai- 
kada ir perkarštai diskusuoja- 
me; bet pereitame susirinki
me jau nebuvo tokių kenks
mingų apsireiškimų ir mes, 
seniai, prižadėjom rimčiau da
lykus svarstyti; bet jūs, jau
nuoliai, turite lankyti susirin
kimus ir patėmiję, kad mes 
katras ne vietoj rėkaujame, 
turite tiesą stabdyti, nes jūs 
esate net penki, ir didžiumą 
kuopos narių jums pritars. Tik 
lankykite susirinkimus.

Southburio Girininkas.

Artinantis pirmai balandžio, 
šios apielinkės ūkininkai labai 
nusiminę, nes eina gandai ,kad 
pienas bus nupigintas dviem 
centais ant kvortos, 
na bėda, o kita, tai 
mos balandžio nebus 
tiek pieno parduoti,
rime, bet yra nustatyta kiek
vienam kvota, kiek kvortų 
gali pieno siųsti, o už pervir
šį, tai visai mažai mokės, ir 
daugelis biednų farmerių te
galės tik 35 kvortas parduoti.

O kaip su ūkininkų darbi
ninkais čionais yra, tai baisu 
ir matyti. Darbininkai beveik 
nieko negauna mokėti, dirba 
tik už valgį; kai kuriems dar
nors drapanas darbines nuper-j 
ka ir tabako, o kiti nieko ne- i 
gauna, tik valgyti, ir dirba po 
12i ir 14 valandų. Biednesni į 1 • v i— 17 .
larmeriai neturi iš ko mokėti | AplfiiinkfiS nORC6n3lS 
darbininkam, c bagotesni nau-1 r 
dojasi bedarbės laikais. Be-į 

‘ darbių kasdieną vaikščioja | 
pilni farmerių keliai ir negali; 
nei už valgį gauti darbo. i 

v v • • 1Taigi kaip mažažemiams 
farmeriams, taip ir farmų dar
bininkams reikia organizuotis, 
prigulėti prie Komunistų Par
tijos ir sykiu kovoti už tuojau- 
tinius pagerinimus ir galutiną 
šios kapitalistiškos sistemos 
panaikinimą. Dabar čia orga
nizuojasi Komunistų Partijos 
kuopa. Visi ir visos turime 
prisirašyti., nes tik Komunistų 
Partija veda kovą už vargin
gus farmerius ir darbininkus, 
ir tik po komunistų vėliava 
mes panaikinsime šitą supuvu- 

' šią sistemą ir sykiu savo bė- 
idas ir vargus.. .

A.L.D.L.D. 225 kuopa ren
gia jau programą pikniko 5 
metų sukaktuvių. Piknikas 
įvyks 26 d. birželio. Jau ne- 
kurie programos dalyviai da-1 
vė atsakymą, kad pribus ir j 
dalyvaus išpildyme progra-' 
mos. Komunistų Partijos 15 
Distriktas pranešė, kad pri
sius kalbėtoją anglų kalba ; i 
taipgi drg. D. M. šolomskas, 
pranešė, kad pribus ir labai. 
nori su šios apielinkės farme- 

■ riais pasimatyti. I
Nuo kitų programos daly- 

i vių dar laukiama atsakymo, i 
Draugai ir draugės-, mes mi-l 

nėtos kuopos nariai turime bū-1 
ti visi ateinančiame susirinki-1 
me balandžio 3-čią.

Lietuvių Dailės Choras, po 
i vadovyste F. GaUšiutės, ir Lie- 
| tuvos Sūnų ir Dukterų Draugi-, 
i ja bendrai rengia didelį kon-1 
certą, kuris įvyks subatoje, 
balandžio (April) 2 d., 8 vai.

Vietinės darbininkiškos 
ganizacijos, L.D.S. A. 35 kuo-į 
pa, T.D.A. 49 kuopa, A.L.D. į 
Ų.D. 63 kuopa ir L.D.S. 74 i 
kuopa bendrai surengė drau- ‘ 
gišką vakarienę, kuri atsibuvo 
12 d. kovo Naugatuck Gar- ■ 

Susirin-! dens 
kima^ vietą ir laiką visi žino- von,

Programoje dalyvaus pats 
Lietuvių Dailės Choras su nau
jomis dainomis, kurių mokino
si per ištisą sezoną. Atvažiuos 
iš Detroito keli geri daininin
kai, kaip tai, Karpus, Gugas, 
Litviniutė ir Gudaitienė. Vie
tiniai dainininkai ir c. ___  ,
kės taipgi yra gerai prisirengę j 
išpildyt savo dali programos. 
Dainuos ir Vokiečių Vyrų Cho- biznį. 
i*as. ; ja kunigą

Visi malonėkite atsilankyti j niu avių kirpti; o kaip ūk tą: 
i koncertą ir išgirsti Grand j patį vakarą šiemet pasitarė ir 
Rapidso ii' Detroito daininin-Į Mizaros prakalbos.

Ant rytojaus susitinku 
ną moterį; ji man prade j o\ sa
kyt pamokslą, “kam jūs ren
giate visokias bedieviškas pra- į 
kalbas ? Juk tą • vakarą baž- ! 
nyčioje dėlto nebuvo žmonių; 1 
o šįryt kunigėlis per pamoks-! 
lą davė velnių times, kurie ei
na į tokias prakalbas.”

Aš jai paaiškinau: “Tamsta 
esi dar jauna moteris; ateis 
laikas, kad ir tamsta neisi į 
bažnyčią, o eisi į darbininkiš
kas prakalbas.” Ji man atsa
kė: “Gal ir ateis tokie laikai,;

V • M

vie-

•nežinau.”
Pavasario Žiedas.
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VIENINTĖLŪ AMEPvIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
325 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Trumpu laiku išmokiname 
viską, kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO 
Praktika ant vietos. 

.. . \........................<3
Išardymas, siitaisymas, sustatymas, suprast elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą 
ir planą automobilio; mokinama dienomis ir vakarais lietusių ir ančių kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVIČIŪS, B. J. VAITKUNAS ir kiti 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestj... Mes padedame 
kiekvienam prie pirkimo karo. L'žsirašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryto 
iki 9-tai valandai Vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
325 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-4049

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 ‘IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžeris
įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c__
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsinėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTA ĮKINKAI S, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

29-31 Morrell St., tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS: 13. M. T. eleveiieriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;
13. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

me; reikės daug aptarti apie 
pikniko programą ir kitus da
lykus. Mes turime viską su
rengti, kad būtų puiki progra
ma ir kiti dalykai, nes šitas 
piknikas yra sukaktuvių; tai 
reikia publikai duoti kas dau
giau, negu šiaip piknikuose 
buvo duodama.

Taipgi, draugai ir draugės, 
mums pranešė mūsų keturi 
draugai iš Woodbury, kad ne
prigulės Į mūsų kuopą, pavie
niais prigulės Draugijai; mat,! 
jiems toli važinėti pas mus į į 
susirinkimus. Mes turime at- '

Kliubo 
Conn.

laikotarpyje, 
rinko gražus 
lietuvių, buvo

Laike vakarienės, pirminiu -; 
kas J, J. M. perstatė vietinį, 
narį Komunistų Partijos, kuris : 
angliškai kalbėjo; trumpai 
perbėgo svarbesnius dienos laiidžio 1 d. L.D.S. 8 kuopa 
klausimus ; priminė m apie De- kitos organizacijos ren-

Prakalbos 
įvyks 7 vai. vakare, Lietu- 

180 New
Kal

troito policijos ir Fordo mu- ™ja prakalbas 
šeikų kruviną užpuolimą ant j 
alkanų bedarbių, kur keturi.-,, .
bedarbiai tapo nužudyti. K vie- i VIU svetainėje, 
tė bedarbius ir dirbančius stot!York Ave., Newark 
į Komunistų Partiją ir kovot | fe draugai R. Mizara ir

—............  -............. , 1’7?® valdžios n- fabrikantų I Dr- į. j Raškiaučius. Drau-
einančiam susirinkime tų da- to^us kruvmus žygius^ : Mizara dar dĮ{ negcna;
lyką aptarti ir. surasti budus, Buvo lenKama auKos laip j q q .lyJKel dpi/di tl 11 SUI tvoLl DUUUbj : * 'ciiirrvitfA io Qnxriniiikad būtų galima Woodbury tautiniam Darbininkų Apsigy- !•*Wųzo.iS Sovietų Sąjungoj 

nimui; aukavo $1 J. Valatka; tai jisai pasakys labai aaug 
_ po 50 centų; W. Kajackas, K. naujų dalykų apie Sovietų 
5 černauskas, J. černauskas, L. Su-ninira. Tain nat bus nu-Sąjungą. Taip pat bus nu 

šviesti L.D.S. reikalai ir 
darbininkų

šviesti L.D.S. 
abelni dalykai 
judėjimo.

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose

Užtikrinu, kad mano pa- 
I tarnavimas bus atatinka- 
! miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

LIETUVIšKA-AMERIKONIšKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. Lb 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienatį* 
nė Lietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžiu it 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

jiilną mechanikos kursą mokestis labai

I PINEVILLE, Ky.— Išlei- 
i šios apie- 

j linkės valdininktj, kad čia 
į atvykstanti studentai nelai- 

Sekamose vietose kalbės 'kytų jokių masinių mitingų 
draugas Mizara, nesenai su- ir nesakytų prakalbų. Mie-;

iš Sovietų Sąjungos: ,sto majoras Brooks, šerifas 
Lewiston, Me.' " ]Broughton, pavieto proku-I „„ ......

Kovo 27 d., 2 vai. po pie-jroras Walter Smith ir kiti i pradėjo kožną kuopos susirin-' 
i, kad i kimą lankyti ir rūpinasi visais, 

: reikalais kuopos ir darbininkų 
i judėjimo; taipgi pasiėmė kny
gutes politiniams kaliniams ! 
aukas rinkti per , Tarptautini 
Darbininkų Apsigynimą ir,' 
kaip girdėti, tai jau surinko • 
kelis centus tam reikalui. Už ; 
tai reikia tarti ačiū tokiai jau- I 
nai draugei. Darbuokis, Aldo- 
nute; tegu ir kiti mūsų jau
nuoliai ima iš jūsų pavyzdį.

)RG. MIZAROS PRAKAL-!sta pareiškima’s
BOS * i linija vMdininV

ryj lietuvių daugiau, kaip pas • siunas, A. Katinas ir D. V. že-f ITYKJT IR , PLATIN-
mus, ir jei mums pagelbėjus! maitienė; su smulkiomis su-Į s
woodburieciai sutvėrė L.D.S. rinkta $7.40. I KIT LAISTĘwoodburieciai sutvėrė L.D.S. 
kuopą, taai turi ten gyvuoti ir 
Literatūros Draugijos kuopa, 
ir šitas darbas turi būt grei- 

l tu laiku atliktas; atidėliojimo 
! negali būti.

•Mūsų kuopos draugė Aldo
na Ivanauskiutė, jaunuolė, jau

Vakarienės komisija, ypa
tingai gaspadinės Baltrėnienė, 
Mureikienė, čivinskienė ir Va
latkienė daug triūso turėjo; ir 
svečiai, kaip lietuviai, taip ki-; 
tataučiai bdvo labai užganė
dinti.

feaitramiejaus Drau-'valdininkai pareiškė 
gyStSs Svetainėje, 387 Lis-i jie areštuos visą delegaciją, 
bon SL ijei jinai bandyš laikyti pra-
Rtimiord, Me. ; kalbas Kentucky valstijoj.

Kovo 2t d., 7:30 vai. va-' Legiono vadas Osborne 
kare. šv. Roko Svetainėje. I taip pat pareiškė, kad legio-

Liet darbininkai kviečia- ■ nas yra pasirengęs “prižiū- ■ 
mi skaitlingai lankytis į d. rėti visą delegaciją 
’Htearos nrakalbas apie So- munistines tendencijas. Ot, 

, lėtų Sąjungą. ' tai ir laisvė Amerikoj!

Ič Drg. Mizaros Prakalbti

Kovo 17 ch či?. sake prakal
bas drg, R. Mizara. žmonių 
prisirinko pilna svetainė po 
num. 25 Camden St, Visi 
Lyn no lietuviai sužinojo apie 
šias prakalbas iš “Laisvės” 
garsinimų.

Ant Šių StočiŲ Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, 
604 Race St.
S. E. 6th & Callow hill
6th ' " ' *
3rd 
5th 

į 7th 
! 7th

7th
3179 Richmond
259 South 6th 
Srd & Lombard
N. E./Front & South
2nd At) South 
726 South 3rd* 
3rd & Catharine 
923 South^gra

j 1215 South“ 
Franklin & Vine

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGA ELIZABETHS

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 

. šilumos . į v a I i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžiu.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams' ir t. t., 

: tik 8 blokai nuo
Staen Island F«r-

LUTVINAS

L u t v in’s Hali yra 
niačini žinoma ne 
tik Elizabet^o, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 1-8729

SSEės
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VIETINES ŽINIOS Palyginkite Amerikos

Nedėlioj į Vakarėlį Aido Choro ir 
Tarpt. Darbininkų Apsigynimo 17 Kp

ir Sovietų Darbo 
Žmonių Likimą

Kodėl

Tarptautinio Darbiu inkų 
Apsigynimo 17-ta kuopa ir 
Aido Choras rengia dailų va
karėlį šį nedėldienį, kovo 27 
d., nuo 6 vai. vakare, “Lais
vės” svetainėje.

Darbininkai ir darbininkės, 
seni ir jauni, būkite tame Ai
do Choro ir Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo parengi
me, kuris jau bus paskutinis 
iš žieminio ^ezpno, phrengimų. 

« Tarptautinis D a r b i n inkų 
Apsigynimas ir Aido Choras 
būtinai reikia paremti. Aido 
Choras visuomet patarnauja 
darbininkiškuos parengimuos, 
apvaikščiojimuos ir masinėse 
prakalbose. Tad darbininkų 
organizacijos turėtų padėti ir 
Aido Chorui; visi jų nariai 
privalo ateiti į Aido parengi
mus.

Tarptautinis D a r b i n inkų 
Apsigynimas, kurio 17-ta kuo
pa rengia išvien su Aidu šį 
vakarėlį, kovoja už paliuosa- 
<vimą.- areštuojamų ir kalina
mų darbininkų ir šelpia poli
tinių kalinių šeimynas, kurių 
duonpelniai pakliūva į kalėji
mą už streikus, demonstraci
jas ir kitokį darbininkišką vei
kimą. O kad ir dabar, Alaba- 
mos valstijos «augšč. teismas 
užtvirtino mirties bausmę sep
tyniems nekaltiems negrams 
jaunuoliams, Scottsboro dar
bininkams; ir jie būtų nužu
dyti gegužės 13 d., jeigu Tarp

tautinis Darbininkų Apsigyni
mas neišplėš jų iš piktadariš
kų nagų kapitalistinės “teisy
bės.” Tie jaunuoliai jau se
nai būtų buvę nugalabinti, su
lig pirmo teismo nuosprendžio, 
jeigu Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas nebūtų pats sto
jęs ir dideles mases darbinin
kų išjudinęs kovon už jų gy
vybės išvadavimą.

’ Tokiam gi darbui reikia 
daug lėšų. O kiekvienas iš 
jųsų, kurie tik dirbate, gali-, 
te bent tiek prisidėti prie to 
prakilnaus tikslo, prie apgy
nimo darbininkų nuo mirties 
bei ilgų metų kalėjimo, — at- 
teit į šį nedėldienio vakarėlį, 
kuris įvyks “Laisvės” svetai
nėje, kampas Lorimer ir Ten 
Eyck St., Brooklyne.

Kai del Aido Choro reikalų, 
jam irgi reikia finansų: mo
kėt mokytojai, už svetainę, už 
gaidas, dainas ir kt. O šian
dieną choro didžiumą sudaro 
jaunuoliai, daugelis kurių dar 
nedirba, tad ir negali finansi
niai chorą remti. Todėl dar
bininkiškos organizacijos, jei
gu nori turėti gerą chorą, pri
valo duoti jam medžiaginės 
paramos, atsilankant į kiek
vieną jo parengimą.

šiame vakarėlyje, apart ki
tų programos punktų, bus ge
rų muzikantų orkestrą šokiam. | 
Įžanga tiktai 35 centai.

J. Saulčnas.

Unijistai, į Darbo Unijų 
Tarybos Susirinkimą!

| Slapta Bandė Atgal Pa
bėgt į Sovietus

šeštadienis, Kovo 26, 1932

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrini.
Į Laikrodžiai, Deimantai ir 
į Auksiniai Dalykai
J Dovanom ar patys sau norėda- 
t___
I ar bi ką iš auksinių 
J nokite, kad pas mane 
j sipirksite. J 
| ĮVAIRŪS ^LAIK-
I RODŽIAI NAU
JAUSIOS MADOS
1 UŽ PRIEINAMA
Į KAINĄ
B

j juovanom ar patys sau nuieua-
• mi pirkti laikrodžius, daimantus | 
' ’ daiktų ži- •

pigiau

me sėkmingiau vesti kovas už 
bedarbių apdraudą ir tuojau- 
tinę jiems paramą. Padėda
mi mums, jūs sykiu prisidėsit 
prie kovos prieš bedarbių mė
tymus iš namų ir už rendų 
nupiginimą.

Williamsburgo Bed.'Tar.

vas, ketvirtadienį pasiryžo vi 
są šeimyną išžudyti, veikiau
siai manydamas ir pats sau 
paskui atimti gyvybę. Nušo
vė pačią ir sūnų ir toliaus tę
sė šaudymą, jieškodamas kitų, 
pasislėpusių vaikų. Pagalinus, 
kaimynai pašaukė policiją 
jis tapo areštuotas.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium ■

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT ' 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, ‘‘Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

irTaip pat Išgirskite, 
Žmones Be Laiko Nusensta 

ir Miršta
Drg. M. Undžienė suteiks 

tikriausių žinių apie Sovietų 
Sąjungą savo prakalboj ba
landžio 3 d., sekmadienį, “L.” 
svetainėj, 4 vai. po pietų. Ko
dėl sakome “tikriausių ži
nių ?” Todėl, kad jinai ne tik 
ąbelnai akimis matė, kas de
dasi Sovietų Respublikoje, bet 
ir pati per penkis metus vis
ką pergyveno ir patyrė ,ir tai 
ne vienoj kurioj vietoj būda
ma, bet apvažinėdama ir visą, 
plačiąją darbininkų ir valstie
čių šalį. Drg. Undžienės pra
kalbos įvyks šiuo skaudžiausiu 
Amerikos darbininkams mo
mentu, kuomet net patys bur
žuazijos politikai pradeda pri-i 
pažint, kad šioj dolerio žemė
je žmonės šimtais miršta iš 
bado, kaip kad pasakė Jung
tinių Valstijų kongresmanas 
Connery (kovo 24 d., Wash- I 
ingtone).
šioj turtingiausioj šalyj kerta• 
darbininkų kūdikius ir moti
nas.

Ateidami į drg. Undžienės 
prakalbas, išgirsite, kaip yra 
aprūpinti darbininkai, jų žmo
nos, motinos ir kūdikiai So
vietų Respublikoj, — kaip tą 
klausimą patys darbo žmonės 
išrišo tenai, paimdami valsty
bę į savo rankas.,

Tą patį vakarą kalbės ir 
Daktaras J. J. Kaškiaučius, 
aiškindamas, kodėl žmonės be 
laiko pasensta ir miršta. Apie 
tai išgirsite iš Dr. Kaškiau- 
čiaus svarbiausių moksliškų 
faktų ir tuo pačiu laiku pama
tysite,' kaip •kapitalistinė Ame
rikos demokratija lošia gra- 
boriaus rolę linkui darbininkų. 
. . Darbininkai ir darbininkės, 
pasilikit liuosą nuo visų iš
eigų tą balandžio (Apriliaus) 
3 dieną, sekmadienio, pavaka
rį, kad galėtumėt būti tose 
įdomiausiose' ir naudingiausio
se prakalbose.

Rengia Lietuvių Darbinin-
- — Amerikoje

Bedarbiu Koncertas 
ir Balius Rytoj

Rytoj, kovo 26 d., 8 vai. va
kare, Brooklyno Bedarbių Ta
ryba turės kencertinį balių po 
num. 118 Cook St., Brooklyne. 
Įžanga prie durų 35 centai, 
bet pasiperkant tikietą išanks- 
to po num. 61 Graham Ave., 
galima bus įeit už 25 c..

Mes atsišaukiame į visus 
Brooklyno darbininkus ir jų 
organizacijas paremti šį pa
rengimą, taip kad mes galčtu-

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

listas išgydo įvairias kojų li
gas, patinimus, gyslų ir są
narių įdegimus be operaci
jos taipgi ir kitas ligas. 
Kreipkitės pas: ,

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

nuo 2 iki 6 vai. po pietų. Tre
čiadieniais ir šeštadieniais nuo 
11 iki 1 valandos. Sekmadieniais 
ofisas uždarytas.

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY

A.L.D.L.D. 23-čios kp, susirinkimas 
įvyks sekmadienį, kovo 27 d., 10 vai. 
ryto, pas d. P, Olek, 1517 Charlotte 

T <■ ’ Korine St., Bronx, apt. 4 E. Būtinai visiluaoiausiai gi Dacias nariaį dalyvaukite susirinkime, nes 
randasi -daugelis svarbių dalykų ap
tarti, 
narių, 
kia važiuoti Lexington arba 
Ave. “subway” su užrašu East 
St., arba White Plains Rd., ir 
lipti ant Freeman St.

Valdyba.

Taipgi atsiveskite ir naujų 
Iš downtown važiuojant rei- 

7th 
180

nu- į

Noriu Partnerio, Arba 
Parduosiu Vis? Biznį

Pelningas; Tea Rooms; Biznis
Negalėdamas vienas apsidirbti, 

riu gauti partnerį arba parduoti 
są biznį.

tu
vi- 

są biznį. Dviem partneriams galima 
pasidaryti gražus pragyvenimas. To
dėl jieškau partnerio. Vienam laiky
ti, reikia dirbti labai ilgas valandas. 
K. Simon, 274 Troutman St., ir kam
pas Knickerbocker St., Brooklyn, N. 
Y., ant antru lubų.

(73-74)

| Taipgi taisau visokius laikrod- • 
jžius ir kitus papuošalų daiktus. J 
a Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
Istengsiuosi pilnai patenkinti.* !
į Williamsburgieciams, kuriems J 
i pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius J 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise. J 

■ Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs | 
I atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo- j 
| kėsito “Laisvėje.” į
o 1

n

4<*

VIKTORAŠ JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė “

Tarpe 127 ir 128 gatvių 
Richmond Hill, N. Y.
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JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion SL, 
k am p- Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 

. GRABORIUS 
UNDERTAKERS AND EMBALMERS
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.Y.

MŪSU [STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM 1$ VISU ŽALIU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM b KUR KAM 'REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI I, LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIA^ VIETA^ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PKITES L MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ' IR NAKTĮ. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

«xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

' Tel.: Tompkins Square 6-7697

(68-73)

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

BROOKLYN, N. Y.

°

DEKAVOJU PACIENTAMSO

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

• Telefonas, Midwood 8-6261
O a
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GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Aš dekavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

pektorius, vadin'amas “Baisu
sis Terry,” su dviem polici
niais detektyvais ir .pusėtinai 
juos apkūlė. ’ ■

Richmond Hill, Y.—Į pa
mišimą įvarytas per ilgą be
darbį Ahthony Peuleo, 56 me
tų amžiaus, trylikos vaikų tė-

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokią kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

Savaite

SOVIETŲ 
FILMĄ DR H. MENDLOWITZ

2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, platinki?
1 “LAISVE”

PARSIDUODA VALGYKLA
Galite pirkti arba parandavoti už 

mažus iškaščiuš. Del platesnių in
formacijų kreipkitės: 145 Thames 
St., Brooklyn, N. Y.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, ŠlapmimOs ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
; Tarp 2nd ir 3ro Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedelidm nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenės Dvisavaitinis Laik- 
: : : rastis (su paveikslais) : : :

“BALSAS”

Antra Didelė
Dabar rodomai 
spektaklis, nuo 

pietų iki vidurnakčio
Įžanga labai žema

DONO Paimta iš knygos
’ garsatis SovietųK A ZQK A T rafiytojo M. Scholoehov

R CAMEO THEATRĖ

Broadway, New York

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Dickons 2-1182

Petras Naujokai* 
Savininkas

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Tai

LIETUVIU
ISDIRBYSfTft.*-

CIGARAI ...

NEW YORK. — Darbo Uni
jų Vienybės Taryba šaukia 
specialį unijinių darbininkų 
mitingą prisirengimui prie Na- 

, cionalės Prieškarinės Dienos 
delei kovų prieš imperializmą 
ir už apgynimą Sovietij Są
jungos. Mitingas įvyks šian
die, kovo 26 d., T.U.U.C. cen
tre, 5 East 19th St., New* Yor
ke. Pradžia 3 vai. dieną.

Į mitingą yra šaukiami vi
si draugai lygiečiai, nariai 
įvairių unijų, kaip senų, taip 
ir naujų unijų komitetų bei ta
rybų nariai, opozicinės grupės 
reformistinėse unijose, sekre
toriai bei pirmin. šapų ko
mitetų ir kt.

Susirinkimas tęsis tik nuo 
3 iki 5 vai. Todėl visi būki
te laiku.

Matykite Fotografijas iš 
Didžių Sovietų Darbų

NEW YORK. — Du vaiki
nai, L. Grimbaum ir L. Alter- 
man, 23 ir 24 metų amžiaus, 
buvo slapta laivu atvažiavę 
iš Sovietų Sąjungos į Ameriką, 
tikėdamiesi, kad čia bus ge
riau. Pabuvę šioj šalyj treje-
tą mėnesių, niekur negaudami kių Susivienijimo 
darbo, nusprendė taipgi s(ap- Pirmas Rajonas, 
ta laivu plaukti atgal į Soyie-' 
tus; dabar Sovietai jiems vaiz
davosi jau kaip rojus, palygi
nus su bedarbių padėčia Ame
rikoje. Bet šį kartą jiedu bu
vo sučiupti ir dabar laikomi 
po areštu. Vyriausybė juos 
deportuotų atgal į Sovietų ša
lį. Bet to negalės padaryti, 
nes Jungtinės Valstijos nepri
pažįsta Sovietų valdžios, ir to
dėl neturi teisės nei deportuo
ti į Sovietus.

Sumušė Taxi-Cabmanus už 
Lapelių Dalinimą

NEW YORK. Kairioji 
Transporto Darbininkų Indus
trinė Sąjunga organizuoja ta- 
xi-cabų šoferius pasipriešint 
prieš vis bloginamas jiems są
lygas, ypač paskutiniu laiku, 
kuomet miesto valdžia fakti- 
nai davė taxi-cab monopoliją 
General Motors Koroporacijai.

Ketvirtadienį keli taxi-šofe- 
riai dalino lapelius prie taxi- 
cabų stoties, 19th St. ir 7th 

to Sąjungos gimnastikos. Dar- Avė. Lapelių skleidėjus geng- 
binihkai kviečiami atsilankyti, steriškai užpuolė policijos inšJ

NEW YORK. — Italų dar
bininkų centre, 15 East 3rd 
St., šiandie nuo 8 vai. vakare 
ir sekmadienį tarp 2 ir 8 va
landos galima matyt puikias fo 
tografijas ir pieštus paveiks
lus iš Sovietų Sąjungos, kurie 
parodo, kaip ir kokius milži
niškus kūrybos darbus nuvei
kia Sovietų šalies darbininkai.

Šiandie vakare toj vietoj 
bus rodoma Darbininkų Spor-

Drg. kr. Amterio 50 Metą 
Sukaktuvių Bąnkietas
" NEW YORK. — Paminėji- 
m’ui 50 metų sukaktuvių nuo 
drg. Israel Amterio gimimo, 
dienos, yra rengiamas bankie- 
tas balandžio (apriliaus) 15 
d., Central Opera House, 67th 
St. ir Third Ave. Tai bus ma
sinis bapkietas, apie ką gali
ma spręsti iš didžiulės sve
tainės paimtos tam tikslui.

Drg. Amteris yra vienas iš 
labiausiai užsitarnavusių, nar
siausių kovotojų revoliucinia
me šios šalies darbininkų ju
dėjime. Dabartiniu laiku jis 
yra Komunistų Partijos New 
Yorko distrikto organizato
rius.

Lietuviai darbininkai, ruoš
kitės skaitlingai suvažiuoti į 
tą vakarą; organizacijos gi, 
išrinkite delegatus pasvejkipt 
ta labai užsitarnavusį mūsų 
draugą ir vadą.

MIRTYS — LAIDOTUVES
Magdalena Akučayįčienė,' 49 

mėtų, 342 Quincy Št., Brooi6 
lyn, mirė kovo 24 d. Unity li
goninėj ; bus palaidota 10 va
landą iš ryto, 28 d. kovo, šv. 
Trejybės kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. Ba
llas (Bieliauskas).

į Šiandieninė Sukniasiuvių 
Konferencija ir Įvairūs 
Jų Kovos Reikalai

NEW YORK. — Sukniasiu
vių Bendro Fronto Komitetas 
šaukia konferenciją šiandie, 
kovo 26 d., 1 vai. po pietų, 
Webster Hali, 119 East llth 
St. Atsišaukime primena, kad 
beliko tiktai keletas savaičių 
šio sezono darbų, ir fabrikan
tai su kontraktoriais skubinasi 
kas savaitę kaip galint la
biau apkapoti uždarbius savo 
darbininkėms ir darbininkams.

Konferencijos tikslas yra 
pastoti kelią toms bosų užma
čioms ir plačiau paskleisti ko
vą už sąlygų pagerinimą mo
teriškų drabužių siuvimo pra
monėje. Į ‘konferenciją yra 
šaukiama ne tik nariai kairio- 
.sios Adatos Darbininkų Uni
jos, bet ir International La
dies Garment Workers Unijos. 
Lietuviai Aimąlgameitai taipgi 
privalo turėt savo atstovų šioj 
konferencijoj.

Nors Bendro Fronto strei
kas, laimėtas daugiau kaip 
dviejuose šimtuose siuvyklų, 
tačiąus daūgėlio šapų suknia- 
siuviai dar tebestreikuoja. 
Koiįferehėij o j bus' apsvarstyta’, 
kaip sutelkt jiems tinkamiau
sios paįelbos. 1 ’

Laikė masinio sukniasiuvių 
streiko buvo areštuotas kairio
sios unijos vadas Ben Gold. 
Prieš jį padarė sumoksią siu
vyklų bosai su gengsteriais, 
būk jis dviem gaivalam grąsi- 
nęs “galvąs nuo pečių nuneš
ti.” Suokalbis buvo toks žio
plas, ’ kad net kapitalistinis 
teismas turėjo paliuosuot drg. 
Goldą. , ... . <

13 Vaikų Tėvas Bedarbis 
Nušovė Pačią ir Sūnų

PARDAVIMAI i
PARSIDUODA Jewelry storas. Biz

nis išdirbtas per 10 metų. Len
gvai gyvenimą galima padaryti, Sa
vininkas važiuoja į Lietuvą. Par
duos labai pigiai, kad ir ant lengvo 
išmokėjimo. Reikia mokėtu taisyti 
laikrodėlius, o jei ne, tai aš pamo
kinsiu už dyką, tą kuris perka Štorą. | 
Nepraleiskite gerą progą, atvažiuoki
te ir persitikrinkite.

O. K. JEWELRY SHOP 
j 7415 13th Ave., Brooklyn, N. Y.

, (70-76)

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV
223 2nd Ave. & 14th” St.

Room 15, New York 
Gydau įvairias ligas:

Staigias ir chroniškas; Odos 
ir kraujo; vytus ir moteris... 
Padarau išegzaminavimą krau
jo ir šlapumo. Esu specialis
tas chirurgas: ausų, gerkles, 
nosies ir žinovas akių.

Valandos' nuo 10 iki 1 
Ir nuo 4 iki 8 vai. vakare 

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai pietų

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmiai ir chronitkaa vyrų ir 

moterų ligai kraujo ir odoa. 
Padarau iityrimų kraujo ir ilipumo. 

DR. MEER
156 W. 44th St., Room 802 

New York. N. Y.
Valandos Priėmimo > 

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo S 
iki 9 vai. vakare 

Sekmadieniai! nuo 11 ryto iki 1 pe pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

Telefonas: Stagg 2-9108

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.
Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

Adresas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, “Balso” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

I

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos' dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią, 
menės gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.” :

“BALSO”, KAINA AMERIKOJE:
Metams ....................... $1.50
šešiems mėnesiams . . .80
Pavienio num. kaina i . .05

Bell Phone, i Poplar 7545

A. K STANKUS
, Graborius-Undertaker 

Išbnlsamuoja ir laidoja numirusius ant 
visokiu kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už, žemą kainą nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
kituose miestuose, biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
medegos yra, užlaikomos, vi 
sur reikalaukite

JONO ARI<< 
,PETRO 

Kainos po 
’ 10c ir! IK.

Mūsų išdirbystė savo ei 
garų gerumu įsigijo popu- 
liarišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista
tome savo garsiuosius ciga
rus ne tik į artimesnius mie
stus, bet ir j tolimesnius. 
Prisiunčiamee pašta pigiai ir 
greitai.

■ I 1

P. J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuve

361 Broadway,
Brooklyn, N. r.




